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456. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 2 sierpnia 1933 r. 

w sprawie zmiany statutu oficerskich sądów 
honorowych. 

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 23 marca 
1922 r . o podstawowych obowiązkach i prawa ch ofi
cerów Wojsk Polskich (D.z. U. R. P. Nr. 32, poz. 256) 
postanawiam co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 8 sierpnia 1927 r. w sprawie statutu 
oficerskich sądów honorowych (Dz. U. R. P. Nr. 93, 
poz. 834) wprowadza się zmiany następujące: 

1) w § 36 dodaje się, jako przedostatni, nowy 
ustęp w brzmieniu: 

"Generałowie, wyznaczeni przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej do sądu honorowego generalskiego 
II instancji, nie mogą być 'wybierani do sądu hono
rowego generalskiego I instancji.":; 

2) ustęp 2 § 105 otrzymuje brzmienie: 
"Jako sąd II instancji w stosunku do sądu ho

norowego dla generałów wyznaczany będzie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na okres dwu lat sąd 
honorowy generalski II ,instancjii, złożony z 7 g,enera
łów. Prezydent Rzeczypospolitej będzie wyznaczał 
do tego sądu generałów z listy generałów, mających 
bierne prawo ,wyborcze do sądu honorowego dla 

generałów, przed przeprowadzeniem wyho.rów do. 
,są·du hono.rowego ,dla gener:ałów." 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrze;ewicz 
Kiero.wnik Ministerstwa Spraw Wojskowych: 

Fabryc'Y 

457. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 29 kWiietnia 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o od
prawach dla pracowników nieetatowych przedsię
biorstwa "Polskie Koleje Państwowe", zwolnionych 

ze służby. 

Na podstawie § 136 ust. 2 ,rozporządzenia Ra
dy Mi'Uistrów z dnia 8 Up'Ca 1929 r. D stosunku służ
bowym pracowni,ków prz.edsiębiorstwa "P.olskie Ko
lej.e Państwowe" (Dz. U. R.P. z 1932 r. Nr. 86, 
poz. 736) postanawia się co. następuje: 

§ 1. Pracownik nieetalowy zwolniony ze słu
żby, który na podstawie obo.wiązujących przep~sów 
emerytalnych nie ma prawa ani do zaopatrzenia eme
rytalnego. ani też do odprawy, otrzymuje na żądanie 
iedno.razową odprawę w wysokości miesięczne,go, 



1132 Dziennik Ustaw. Poz. 457 458. Nr. 61. 

pobieranego prz,ed zw.olnieniem ze służby wynagro
dzenia, w wymiarze dla samotnego, za każdy pełny 
rok służby w charakterze pracowl1Jika kolej.oweg.o, 
zaliczalnej we,dług postanowień § 11 rozporządzenia 
Rady Mini,strówz dnia 8 lipca 1929 r. Q stosunku 
służhowym pracowników przedsiębior,stw,a "Polskie 
Koleje Pań,stwowe" (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 86, 
poz. 736) nie więcej jednak, niż trzymiesięczne wy
nagrodzenie. 

§ 2. Pracownicy nieeŁaŁowi, zatrudnieni na 
obszarach wojtewództw: poznańskiego, pomorskiego 
i śląskiego ora'z na obsz;arze W. M. Gdańska, którzy 
na podstawie przepisów tamże obowiązujących, pod
legają ustawowemu obowi,ązkowii ubezpieczenia na 
star.ość, na wypadek niezdolności do zarobkowania 
,i śmierci" maj,ą ,praw.o do jednoraz.owej .odprawy w 
wysokości miesięczinego wynagrodzel1Jia, w wymiarze 
dla samotnych za każdy pełny rok służby w chamk
terze pra'cownika nieetaŁowego, najwyżej jednak w 
wysokośoi 6-miesięC'znego wynagrodzenia, o ile na 
podst,aw,ie § 1 niniejszego rozporządzenia nie przy
sługuj'e im oclpr,awa w wyższym wymiarze. 

Prawo do odprawy mają pracownicy ci tylko 
w przypadkach, w których Zarząd Instytucjli Ubez
pieczeniowej odmówił im przyznania śWiiadczeń eme
rytalnych nie na skutek [ch winy. 

§ 3. JiaJko wynagrodzeni-e, stan.owiące podsta
wę wymiaru odprawy, prz,ewidzianej w niniejszem 
rozporzą,dze:11Jiu, uważa się sumę ostatniej płacy 
dziennej, pomnożoną przez obowiązkową miesięczną 
ilość dni roboczych, łącznie z dodatkami, wypł,a,ca
nemi na .obszarze Rzeczypospolitej wszystkim dzien
nie płiatnym prac.ownikom przedsiębiorstwa "Polskie 
Koleje Państwowe", w wymiarze dla samotnych, od 
której oblicz,a się .opłatę ,emerytalną w myśl § 2 roz
porz,ądz'enia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. 
o zaopatrzeniu 'emerytalne m prac.owników prz,edsię
hiorstwa "P.olskie Koleje Państwowe" i o zaopatrze
niu po.?:ostałych po tych pracownikach wdów li sierot 
.oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki 
(Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 577). 

§ 4. P1'1a,c.ownikowi nieetalowemu, z którym 
,rozwiązano st.osunek służbowy na podstawie orze
czel1Jia dyscyp1inarnego, opi,ewającego na przyznanie 
tylikoczęśc.i ,odprawy, służy p,rawo do ,jej części, sto
sownie do brzmienia orzeczenia dyscyplinarnego. 

§ 5. Pliacownik meetat.owy ma prawo do od
prawy, określon-ej w niniejszem rozP.orządzeniu w 
przypadkach zwolnienia z,e służby na podstawie po
!Stanowień §§ 129, 130 p. 3, 133, 134 ~ 139 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. 
o stosunku służbowym pracowników przedsięhior
stwa: "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. 
z 1932 r; Nr. 86, poz. 736). 

§ 6. Roz.porządzenie ninie}sze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
l 'sierpnia 1932r. 

KieroWlllik Minś:sterSJtwa Komunikacji: M. Bulkiewicz 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

458. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OśWIECE
NIA PUBLICZNEGO 

z dnia 15 maja 1933 r. 

o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu 
dyscyplinarnem przeciwko słuchaczom szkół akade

mickich. 

Na podstawie art. 51 ust. 8 i art. 61 ustawy 
z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich 
(Oz, U. R. P. Nr. 29, poz. 247) zarządzam co następuje: 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Jeżeli w danej sprawie ws,zczęto postę
powanie sądowo-karne i postępowanie dyscyplinar
?e, ~o ostatnie może być tylko wtedy zawieszone, 
Jteżeh .orzeczenie komisji dyscyplinarnej, jest ściśle 
uzależnione od wyroku s,ądu karneg.o. 

§ 2. Odebranie praw publicznych w drodze 
prawomocne,go wyroku sądowo-karnego pociąga za 
sobą automatycznie p.ozhawieni.e prawa do studjów 
w szkołach akademickich. 

§ 3. 1. Zgł,oszenie wystąpienia ze szkoły aka
demickiej nie powoduje umorzenia postępowania dy
scyplinarnego. 

2. Student, przeciwko któremu wszczęto postę
powanie dyscyplinarne, nie może uzyskać świadec
twa odejścia aż do chwili uprawomocnienia się orze
czenia dyscyplinarnego. 

§ 4. Ściganie wykroczeń dyscyplinarnych prze
dawnia się: 

a) w stosunku do studentów po upływie roku 
od dnia ukończenia studjów lub wydania 
świadectwa odej'ściaj 

b) w stosunku d.o wolnych słuchaczy i dokto
rantów po upływie roku od dnia wystąpienia 
ich ,ze szkoły. 

§ 5. 1. Jeżeli dziekan poweźmie wiadomość 
o czynie karygodnym słuchacza, winien on po prze
prowadzeniu dochodzeń wstępnych, o ile je uzna za 
p.otrze,bne, albo załatwić sprawę we własnym zakre
SIe t. J. sprawę umorzyć lub udzielić kary p.orządko
wej, albo wystąpić do rektora. 

2. Dziekan załatwia sprawę we własnym zakre
sie, jeżeli chodzi o wykroczenia drobne, indywidual
!le, nie wynikające ze zmowy lub postępowania, pod
Jętego przez pewną grupę, nie przynoszące ujmy ho
norowi akademickiemu, oraz nie znajdujące odgło
su poza terenem zakładu lub danego wydziału. 

3. W innych przypadkach dziekan przedst.awia 
sprawę rektorowi z odp.owiednim wnioskiem. Wnio
sek może opiewać na udzielenie upomnienia przez 
rektora lub na wdrożenie postępowania dyscypli
narnego. 

4. Jeżeli dziekan poweźmie wiadomość o doko
naniu czynu, kwalifikującego się do postępowania 
dyscyplinamego, p.opełnionego przez słuchaczy róż
nych wydziałów lub pr,zezgr-upę słuchaczy jednego 
wydziału, komunikuje o t.em bezzwłocznie rektorowi 
bez wszczynania dochodzeń wstępnych. 


