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513. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW; 

z dnia 28 maja 1934 r. 

w sprawie wykona.nia ustawy z dnia 11 grudnia 
1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów 

państwowych i zawodowych wojskowych. 

Na podsŁawieart . 109 oraz art. 4 ust. l, art. 37 
p. 6, art. 50 ust. 7, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 
i art. 83 ust.awy z dnia 11 .grudnia 1923 r. o zaopatrze
niu emer.yt,alnem funkcijonarHuszów państwowyc:h 
i zawodowych wojskowych (Dz. U. R P. z 1934 r. 
Nr. 20, poz. 160) zarządza się Co następuje: 

Rozdział L 

Przepisy wstępne. 

§ 1. (1) Wskaz.ane w rozporządzeniu nmleJ
szem ,artykuły oraz okre'ślenie "ustawa", używane 
bez bliższego oznaczeni.a,odnoszą się do ust.awy 
z dnia 11 grudnia 1923 r. o z,aopatrzeniu emerytal
nem funkcj.onar,jusz.ów państwowych i z,awodowych 
wojskowych (Dz. U. R P. z 1934 r. Nr. 20, poz. 160). 

(2) Wskazane w rozporządzeniu niniej.s,zem pa
t"agra.fyoraz okr,eślenie "r,ozpo'rządzenie", używane 
bez bliższego oznaczenia, 'odnoszą się do niniejszego 
rozporządz.enia. 

§ 2. (1) Używane w ustawie i rozporządz,eniu 
określeni,a: "uposażenie w służbie czynnej" i "upo
s.ażenie czynne" ·oznaczają uposażenie prawnie na
leżne, nie zaś f.aktycznie otrzymywane; określenie 
"kalendarzowy rok służby" oznacza pełny, dwuna
stomiesięcznyokres służby hez wz,ględu na to, czy 
początkowy i końcowy termin tego okresu przypada 
na ppc,zątek i koniec roku kalendarzowego. 

(2) Jeżel.i zaopatrzenia emerytalnego nie wypła
ca władza skarbowa, lec,z inna, z,a władzę, wypłac.a
,jącą to zopatrzenie, należy uważać w rozumieniu 
rozporządzenia izbę skarbową, wypłacającą zaopa-
trzenia emerytalne w danym okręgu. . 

§ 3. Przez funkc:j'onarjus.z.ów państwowych w 
!pojęciu ustawy ,i rozporządzenia należy rozumieć 
również funkcjonaI1juszki państwowe, o ile ustawa 
lub rozporządzenie nie stanowią inaczej, ,!-lho też 
o ile możność zastosow,ania tego określenia wyłącz
nie do mężczyzn nie wynika z samej i'stoty .danego 
przepisu. Przez sieroty po funkcj,onar,juszac:h pań
stwowych należy rozumieć równi.eż sieroty po funk
cj,onarjuszkachpaństwowych, o ile us,tawa lub roz
porządzenie nie stanowią inaczej. 

§ 4. (1) W imieniu osób niezdoLnych do dzia
łań prawnych wszystkie podania i oświadczenia 
składają prawni z'ast,ępcy tych ,osób. 

(2) Do podań i oświadczeń, składanych p,rzez 
prawnych zastępców, oprócz innych wymaganych 
dowodów powinny być dołączon~ należycie uwierzy-
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telnioneodpisy dokumentów, stwierdzającyc.h usta
nowienie zastępstwa, o ile nie wynika ono z same
go prawa. W tym ostatnim przypadku istnienie praw
nego zastępstwa powinno być stwierdzone śWI,adec-
twami urodzenia, małżeństwa lub śmierci. . 

(3) Wszelkie pisma, przeznaczone dl,a osób me
zdolnyclh do dzialań pr,awnych, dor,ęcz.a się .ich praw
nym zastępcom. 

§ 5. Świadczenia wypłaca się osobie upraw
nionej .. Je'żeli osoba ~pr·awniona jest niezdolna do 
,otrzymywania świadczeń, świadczenia te wypłaca 
się jej prawnemu zastępcy. 

§ 6. (1) Jeżeli uprawniony do otrzymywania 
zaopatrzenia jest umyslowo ohory, lecz nie ~bezwła
snowo~l1iiony, Minister Skarbu może zarządzlć usk';1-
tecznianie wypł.aty całości lub cz,ęści zaopatrz~ma 
do czasu ubezwłasnowolnienia uprawnionego, Jed
nak na okres nie dłuższy, aniżeli 6 miesięcy, do rąk 
osoby, która nad Uiprawnionym sprawuje faktyczną 
opiekę. 

(2) W przypadku, przewidzianym w ustępie po
przednim, dowód choroby umysło~ej upr~~nionego 
do zaopatrzenia stanowi orzecz,eme komIsJI lekar
skiej, f.aktyczną zaś ·opiekę nad umysłow~ chorym, 
uprawnionym do otrzymywania zaopatrzema, stwler
dz.a właściwa według miejsca zami,esz.kania UiPraw
n,ionego powiatowa władza administracji ogólnej. 

(3) Zarządzenie, .przewidziane w ust. (1), może 
być przez Ministra Skarbu każdej chwili c'ofnięte 
bez podania powodów. 

§ 7. Do orzeczeń wbdzy, wydaw,anych na .za
sadzie ustawy, mają zastosowanie zas.ady,obowią
zujące w postępowaniu administrac.yjnem, o ile usta.
wa lub inne przepisy szczególne nie stanowią inaczeJ. 

R Q Z d zi: 'a ł II. 

Przepisy wykonawcze do poszczególnych postano
wień ustawy. 

Do art. 2 ustawy. 

§ 8. P.oza funkcjonar:juszami państwo~ym!, 
wymienionymi wart. 2 ustawy, i zawodowymI W?J
skowymi -ustaw.a stosuje się również do tych osob, 
którym szcz.ególne przepisy zapewni:aią prawo do 
emerytury na zasadzie ustawy. 

Do art. 3 ustawy. 
§ 9. (1) Wybór jednegio z perjodycznie wypła

canych zaopatrzeń nie ma charakte.ru ostatecznego 
,zrzeczenia sii;ę z.aopaŁr.zenia niewybranego. Osoba, 
która dokonała wyboru jednego z kilku. zaopatr~eń, 
może następnie wybrać inne świadczellle. ZmIana 
dokonaneg'o wyboru, o ile chodzi o z,aopa:trz.enie .e~e
rytalne, wywiera skutki od pierwszego dma mieSIą
ca, następującego po zawiadomieniu władzy, która 
wypłacała lub ma wypł.acać uposażenie emerytalne 
(pensję wdowią lub sierocą). . 

(2) Przy zbiegu uprawnień do zaopatrzema 
emerytalnego i do za'Opat::zenia inwalidzkiego stos';1-
je się odpowiednie przepISy ustawy o zaopatrzemu 
inwalidzkiem. 

Do art. 4 ustawy. 

§ 10. Kwoty, nienależnie otrzymane przez 
emeryta (wdowę, sierotę), należy potrącać z zaopa~ 
trzenia emerytalnego do w,y.s-okośc.i, przewidzianej w~ 
właściwych przepisach o egzekucji z zaopatrz,en 
emerytalnych, Coo nie wyłącza dochodzenia należno
śc,i .z majątku i innych dochodów emeryta (wdowy, 
sier,oty). 

Do art. 5 ustawy. 

§ 11. (1) Egzekucja sądowa z zaopatrzenia 
emerytalnego (uposażenia emerytalnego, pensji wdo
wiej i sieroc,ej) funkcjonar,juszów P~?stwowych ! osób 
po nich pozostałych może nasŁą.plc za wszel.kie na
leżności,a nietylko z.a należności alimentarne ,i .Skar
bu Państw.a (art. 575 § 1 kodeksu postępowama cy
wilneg'O oraz art. II rozporządz,enia Prezydenta R~e
czypospol,i tej z duia 27 października 1932 r., zaWIe
rającego przepisy wprowadzające prawo o sądowem 
pos:tępowaniu egzekucyjnem, Dz. U. R. P . Nr. 93, 
poz. 804) dO' wysokośoi i na warunkach, określoonych 
wart. 575 i 576 kodeksu postępowania cywilnego. 

(2) Egzekucja z zaopatrzenia emerytalne.g? 
(uposażenia emerytalnego, p ensji wdowiej i sierocej) 
zawodowych wojskowych i osób po nich pozostałych, 
tudzież, jeżeli szczególne przepi,sy tak st~now:ią, :g
zekucj.a z uposażenia emerytalnego funkC)'onafJusz.ow 
państwowych w administracji wojskowej następuje 
we.dług . przepisów szczególnych. 

(3) Egzekuc.ja z zaopatrzenia emerytalneg? 
(uposażenia emerytalnego, pensji wdowięj i sierocej) 
oraz z odprawy może nastąp~ć Zil należności Skar
bu Państwa zarówno o charakterze publiczno-praw
nym jak i prywatno-prawnym i .niezależnie od t~go, 
czy należność ta powst.ała w ZWiązku ze stosunklem 
słuŻ'bowym. 

(4) Egzekucja administracyjna nast ępuje ",:"e
dług zasad ustawy z dnia 10 marca 1932 r . o przeJę
ciu egzekucji adffitinistr~cyjnej prze.z władze skarbo
we oraz o postępowamu egzekucYJnem władz skar
bowych (Dz. U. R. P. Nr .. 32, poz. 328) i rozporządze
nia Rady Ministrów zdma 25 czerwca 1932 r. o PO'
stępowaniu egzekucyjnem wł.adz skarbowych (Dz .. 
U. R. P. Nr. 62, poz. 5&0). w brzmieni? rozporządze
nia Rady Ministrów z dll'la 28 styczm,a 1934 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 10, poz. 78). Przepisy te określają ró~
nież, za jakie należności jest dopuszczalna egzekUCja 
admini:stracyjna. . 

(5) Z pensji wdowiej nie potrąca się nale~.nO'~Cl 
Skarbu Państwa od emeryta i sierot, a z per;sJl. s;e
rocej - należności od emeryta, wdowy po mm l m
nydh sierot. 

Do art. 7 ustawy. 

§ 12. Opłaty . emerytalne, przewidziane w 
art. 7 ust. 10 ustawy, oblicza s'ię od uposażenia w 
służbie cz,ynnej łącznie z· ,dodatkami, zaliczalnemi 
do podstaw,y wymia,ru emerytury, bez żadnych po
trąceń. 

~o art. 8 ustawy. 

§ 13. (1) O treści i rozciągłości uprawnień, 
przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej na 
mocy art. 8 ustawy, rozstrzyga brzmienie dekretu 



Nr. 60. Dziennik Ustaw. Poz. 513. 1013 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli dekret nie za
wiera w tym względzie żadnych zastrzeżeń, należy 
uważać, że dobrodzie jstwa z niego płynące są rów
noznaczne z prawami emerytalinemi, uz,yskanemi w 
.zwykłym trybie, i r.ozc.iągają się na wdowę i sieroty 
po os'Ohie, której dekret dotycz,y. 

(2) J eżeli wysokość zaopatrzenia emerytalnego, 
przyznanego lub zwiększ.onego przez Prezydenta 
Rzeczyp ospolitej na podstawie .art. 8 ustawy, nie zo
stała ustalona w dekrecie Prezydenta Rzeczypos;po
liltej w określonej sUlffiie pieni,ężnej, lecz przez przy
równanie do zaopatrzenia emerytalnegQ w pewnej 
grupie urposażeni a za pewną i],o ść lat służby, należy 
do tego z·opatrzenia emerytalnego odpowiednio sto
sować wsz,ystkie przepisy, wpływające na wysokość 
przyznanych już i wymierzonych z.aopatrzeń emery
talnych, chyba że dekret stanowi inaczej. 

§ 14. Jeżeli funkcjonar.jusz,owi pań'siwawemu 
lub zawodo·wemu wojskowemu, skazanemu sądo
wnie lub dyscyplinarnie na karę, pociągającą za 
sobą utr.atę pr.awa do emerytury (§ 31 ust. (4)), Pre
zydent Rzec.zypospol.itej w drodze łaski daruje skut
ki skazania, sŁosuje się 'odpowiednio § 33. 

Do art. 9 ustawy. 

§ 15. [1) FU'nkcjonarjusze państwQwi oraz za
wodowi wojskowi nabywają 'prawo do emerytU'r.y je
dynie po przejściu w stan siPoczynku z powodów, 
prz.ewidzianych w ustawie (o ile chodzi o funkc.jo
narjuszów państwowych wart. 28, 29 i 30, o ile zaś 
chodzi o z.awodowych wojskowych - wart. 41 
i 100) lub we właśc.iwyoh p1"zepisac.h o stosunkach 
sł'użbowych. 

(2) Za równoznaczne z przeniesi.eniem w stan 
spoczynku w rozumieniu ust. (1) należy uważać 
zwolnienie ze służby w warunkach, z któremi wła
ściwe przepisy o stosunkach służbowych nie łączą 
utraty pr.aw, nabytych w służbie, w szczególności 
praw emerytalnych. 

(3) Do lS-1etniegQ oraz do S-letniego okresu, 
przewidzianych wart. 9 ust.awy, zalicza się WlSZyst
kiie okresy służby i pracy zawodowej, zaliczalne wo
góle do wysługi emerytaLnej, i w tym stosunku, w j.a
kim do tej wysługi powinny być zaliczone. Nie zaIi
'cza się jedynie ,okresów, które mają Wlipływ tylko na 
wysokość uposażenia emerytalnego. 

§ 16. Powstanie kaledwa lub choroby z winy 
funkcjonarjU'sz.a pańJstwoweigo lub zawodowego woj'
skowego zachodzi tylko w razie rozmyślnego postę
powania,zmierzającego do wywolania szkodliwych 
dla zdr.owia następstw. 

Do art. 10 ustawy. 

§ 17. (1) Reaktywacja następuje w przypad:ku 
ponownego przyj,ęcia emeryta do stałej służby pań
stwowej lub w charakterze zawodlO"~ego wojskowe
go bez względu na to, czy nowy stosunek ,służhowy 
unormowany jest takiemi samemi przepisami o sto
sunikach służbowych, jak poprzedni. Przy ustalan.iu, 
czy nowy sŁnsunek słUJżbowy ma charakter st.ałej 
służby, ,stosuje s'ię ·art. 2 ust. 1 ustawy. 

(2) Po ponownem rozwiąza-niu stosunku służbo
Wego z reaktywowanym emerytem przyznanie pra-

wa do emerytury zawisłe jes,t od ponownego prze
riiesienja reaktywowanego emeryta w stan spoczyn
ku w warunkach, wymienionych w § 15 ust. (1) i (2). 
Wydalenie reaktywowane'go emeryta ze służby nie 
przywraca praw do emerytury, wymierzonej przed 
reaktywacją. 

(3) Reaktywowanemu emerytowi, który wsku
tek ponownego przeniesienia w stan ,spoczynku od
zys:kał prawo do emerytury, zalicza się do wysługi 
emerytalnej w całości okresy, zaliczone do wysługi 
emerytalnej, ustalonej przy pierwoŁnem przeniesie
niu w shn spoczynku, nawet gdyby według przepi
sów, obowiązujących w cz,asie ponownego przenie
s,ienia w s-tan spocz,ynku, wysługa emerytalna miała 
być obliczona ·odmiennie. 

(4) Jednak zaliczony Qkres służby lub pracy za
wodowej odpoWliedni'O zwiększa s,ję, o ile wskutek 
pełnienia służby po reaktywacji dany funkcj'onarjusz 
państwowy lub za.woc1owy wojskowy nabył prawo 
do do.]riczenia nowego okresu ,służby lub pracy za
Wlodowej (art. 37 p. 4, art. 50 ust. 6, art. 97 i art. 101 
ust. 1 lit. b), przyczem w tym przypadku czarsu prz.e
bywania w słanie spoczynku nie uważa 5ię za przer
wę· 

(5) W przY'Padku, gdy wysługa emerytalna re
aktywowanego emeryta po rponownem przenie'sieniu 
w stan spoczynku wynos:i mniej, niż 15 lat, służy mu 
prawo do emerytury w procentowej wysokości pod
stawy wymiaru (art. 19) nie niższej, niż ustaLona 
przed reaklywac.ją. 

Do art. 11 ustawy. 

§ 18. Art. 11 UJstawy należy sf,osować niez,a
leżnie od tego, czy trwała niezdolność do służby na
sŁąpiłą z pnwodu choroby lub kalectwa, nabytych 
po wstąpieniu do służby funkcjonarjusz,a państwo
wego lub zawodowego wojskowego, czy też przed 
tern wstąpieniem. 

§ 19. (1) W raz.ie sltwJe1'ldzenia prz,ez komisję 
lekarską czasowej Ultraty zdolnośc~ do zarobkowa
nia w wysokości 'co najmnie,j 95 % zbadany może 
żądać w ciągu 30 dni po upływ~e 'Okresu, na kŁóre'go 
przeciąg został uznany za niezdoLue,go do zarohko
wania, poddania go powtórnemu badaniu lekarskie
mu. O ile przy powtórnem ha,daniu zosianie ustal,o,
na trw.ała utrata zdolności do zarohk'owania, zbada
nemu, odpowiadającemu poza tem warunkom art. 11 
ustawy, należy d01iczyć 10 tat do wysługi emery
talnej. 

(2) Prawo do otrzymywania uposażenia emery
taln,ego w zwiększonym wymiarze nabywa emeryt 
w przVipadku, pr,zewidzianym w poprzednim ustę
pie, od pierws.zeg,o .dnia miesiąca, w którym złożył 
podanie o zarzą)dzenie ponownego badania lekar
skiego, nie wcześniej jednak, niż po urpływie okresu, 
na którego przeciąg został uznany z,a cZ.asowo nie
zdolnego do z,arobkowania. 

(3) Początek okresu, na którego przecią.g tba
dany żosiał uznany za niezdlO1nego do zarobkowa
nia' przypada, o ile ,chodzi o funkcjonarjuszów pań
stwowvch, na dzi,eń wydaniaorz,ec.zenia komisji le
karskiej, a ,o ile chodzi o zawodowych wojskowych -
na d,zień zatwierdzenia orzeczenia wojskowo-lekar
skiej komisji rewizyjnej. 
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(4) Podwyższenie procentu utraty zdolności do 
zarobko wania z powodu pogorszenia się st.anu zdro
wia po przeniesien:iiu w sbn spoczynku nie może być 
podstawą roszczenia ·0 doliczenie lat do wysł'ug,j eme
rytaJnej z art. 11 us.tawy. 

§ 20. (1) Do lO-lebniego okr,esu, prz.ewidzia
nego wart. 11 ust.awy, z.alicz.a się jedynie okrersy 
służby, uzasadniające nabycie prawa dlo emerytury. 
Nie są zaliczalne do tego okresu: studja wyż,sze i, 
o ile chodzi o funkcj.onarjuszów państwowych, obo
wiązkowa służba wojs kowa (art. 37 p. 3 us,t. 3), tu
dzież czas odk'omenderowania zawodowych WO.jIS>kO

wych na stludja niewojskowe (art . 50 us~. 4). . 
(2) Okresy, zaliczalne do W'YlSłUgl emerytalne] 

w stosunku kOlrz)'istniejszym (np. na mocy ,art. 15 
lub 52 ustawy), w tym korzystniejszym stosunku są 
zalicza!;ne również do lO-letniego okresu, przewi
dzianego wart. 11 ustawy. 

(3) Oprócz ,stałe,j lS~użby państwowej funkc';'o
na'rjuszów państwowych ,oraz słUlżby wnj.skowej za
wodowych wojskowych do okresu lO-letmego, wska
z.anego wad. 11 ust.aw,y, furuk,c.jonarjus,z,om państwo
wym z,alicz.a się służbę ; rprowizoryczną, przygoto
wawczą i kont,r,aktową, zaliczoną do wy.s-ługi eme
rytalnej na mocyarl. 37 p. 1 i 2 ustawy, a za.wod~
wym wojskowym - czas służby koni.r,aktowe), zal1-
czonej do wysługi emerytalnej na mocy art. 50 ust. 5 
ustawy. 

(4) Ponadto do lO-letni.ego okrelsu, przewirdzia
nego wart. 11 usbwy, funkcjonarjus!zom państwo
wym zalicza się również służbę wojskową z wyjąt
kiem ·obowiązko'wej służby czynnej, a z,awodowym 
woj:skowym - służbę wojskową łącznie z obowiąz
kową służbą czynną oraz stałą służbę cywilno-pań-
stwową (art. 50 UlS,t. 2 lit. a) . . 

(5) Okresy służby, odbytej prz.ed przerwą, są 
zaliczalne do 10-letnieQo okresu, przewidzianego w 
art. 11 ustawy, o tyle, Q ile są wogó}.e zaliczalue do 
wysługi emerytalnej. 

Do art. 12 ustawy. 

§ 21. (1) Art. 12 us'taw,y stosuje ,się rówmez 
w przypadku stwierdz·enia u funkcjonarjusza pań
stwoweg'o lub z,awodowego wojskowego c.zasow,ej 
utraty zdolności do pracy zarobko'wej. 

(2) W przypadku stwierdzen.ia u funkcjonarju
sza p.aństwowego lub zawodowego wojskowego cza
sowej utraty zdolności do pracy zarobkowej dolicze
nie lat z art. 12 ustawy nastęlPuje na ,s'Łale z zastrze
żeniem postanowień art. 39 i 54 ustawy. 

(3) Przepis § 19 ust. (4) 'stosuje się odpowied
nio przy dolicz,aniu lat na mocy art. 12 ustawy. 

§ 22. Fun:kcj,onarjuszowi państwowemu lub za
w,odowemu wojskowemu, który odpowiada warun
komar! . 11 ,i 12 ustawy, dolic'za 'się na mocy tych 
przepisów łącznie 1y1ko 10 lat. Doliczenie wię\kszej 
i10ści lat może być uskutecznione wyłącznie na pod
stawie .a·rt. 12 ust. 2 ustawy. 

§ 23. Przy doliczaniu lat w trybie .art. 12 us,ta
wy należy naprzód wymierzyć u,posażen,ie emerytal
ne za tata służby, zaliczalrne n.a podsbwie innych 
przepisów ustawy, i do otrzymane,go wymiaru dol.i-

czyć ilość lat, odpowiadającą stop.niowi utraty zdol~ 
ności do zarobkO'wani.a. Jeżeli ilość lat służby, zal,i
czalna na podstawie innyc'h przepisów Ulstawy, poza 
art. 12, wynosi mniej niż 10, wymierz.a 'się naprz.ód 
zgodn.ie z art. 19 ust. 1 us'tawy uposażenie ,emerytal
ne w wysokości 30 % podstawy wymiaru (al"t. 17), 
poczem dohc,z,a się lata z art. 12 ustawy. 

Do art. 13 ustawy. 

§ 24. (1) Zgłoszenie nieszcz.ęśliwego wypadku 
powinno być uskutecznione na piśmie. Władz,a mo
że jednak przyjąć zgłoszenie ustne, które należy za
prot.okółow.ać. 

(2) Funkc:ionarjusz pańlstiwowy powin\ien być 
n,iezwłoc.znie zbadany przez komisję lekarrską nieza
leżnie od zgłoszenia, jeż·eli nieszc.Dęś1iwy wy!pade:k 
w cz.asie lub z powodu pełnieniaobo,wiąZlków służ
bowych, mogący w/plłyrnąć na utratę zdolności: do 
służby, .je·st władz,y znrunyz innych źrródeł. 

(3) Zgłos,zenie, uskutecznione na piśmie, lub 
pro'tokół z,głoiszenia ustnego 'Oraz pr,otokół badania 
przez komisję lekarską należy przechowywać w ak
tach osobowych. 

(4) Przy badaniu przez komisie lekarslkie w 
związku z nieszC'zęśliwemi wypadkami należy stoso
wać postanowienia art. 31 ustawy. 

Do art. 15 ustawy. 

§ 25. (1) ez,as służby wojskowej lub cywilluej, 
podwój'nie zalicz,alny do wysługi emerytalnej n.a za
sad.zie art. 15 ustawy, w tym podwójn.ym wymiarze 
wlic.z.a się do okresu, uzasadniającego nabycie pra
wa do emerytury. Jednak czas obowiązkowej służ
by . woj,skowej,zalkzalny podwójnie .na zasadzie po
wyższego przepilsu, wywiera wpływ jedynie na wy
sokość wymiaru emerytury (art. 37 ,p. 3 ust. 3) j ogra
niczenie to nie odnosi się do obowiązkowej słu~by 
wojskowej, zaHczal'Uej osobom, które przechodzą w 
stan slPoczynlku jako zawodowi wojskowi. 

(2) Dzień roz.poczęcia działań wojennych oraz 
dzień podpis·ania ,t:raktatu pokoju ustala MiniiSter 
Spraw W·ojskowych. 

(3) Form.acjami wojskowemi w rozumieniu 
art. 15 ust.awy są jednostki,zakłady, instytucje i urzę
dy wojskowe. 

(4) Służbę cywiLną, Tzeczywiście pełni'oną pod
czas woj,ny w fO'rmacja,ch woj:s,kowych, zalicza się 
podwójnie do w)'isługi emerytalnej bez 'W.zgl.ędu n.a to, 
czy służha ,ta była peiłnriona na terenie operacyj.nym.. 

Do art. 21 ustawy. 

§ 26. (1) Prawo do ,z,wrotu kOrsztólw przesie
dlenia z powodu !przeniesienia w ,stan spoc.zy1l1ku 
służy wszyrSlhkim fun:kcj'ona'rjus.zom państwowym i za
wodowym wojskowym, przeniesionym w stan spo
czy.nku z powodów,określolnych w ustawie (art. 28, 
29, 30,47 i 100) lub w innych obowiązujących prz.e
pisach, bez względu na nabycie prawa do emerytury. 

(2) Zwolnienie ze służby bez !przeniesienia 
w stan spoczynku uz,asad'tllia prawo d.o zwrotu kosz
tów prze1siedlenia tył'ko w przypadkach, gdy zwolni'o
nynabył prawo do emerytury. 

§ 27. (1) Koszty przesiedlenia oblicza się we
dług obowiązujących w clhwili przesiedlenia prze-
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' pisów, normujących sprawę należności wra,zie 
przenie,si,enia w czynnej służbie tego działu służby, 
do które.go prze,siedI.ająey się był zalicwny przed 
przeniesien,iem w stan ,spoczy.nku. 

(2) W raz.ie pr,ze's.iedl.enia przeni.esionego w stan 
SiPoczyntku funkcjonarjusza pańsbwowego lub zawo

. dowego ,wojlskowe,~o zagranicę nie ma on pra,wa d·':) 
zwrotu kosztów pr:zesiedl.enia nawet w części,obcj
muj,!!Cej kOlsz,ty przesiedlenia się do grani,ey. 

§ 28. (1) Jeżeli doręczenie orzeczenia, prze
nosząc.ego w stan Ispoczynku, nastąpił,o nie w dniu 
l'oz:wiąz,a:nia ,stosun:ku Isłużboiw,ego, n,al,e .ży u.waża ć, 
że ,term,in rocz:ny, prze!w'id:ziany wart. 21 ust. 2 usta
wy, zostal zachowany, o ile tylko przesiedle,ni:2 na
stąpHo w c.iągu roku albo od daty rozwiązania sto
sunku służbowego, ,albo od daty doręczenia orze
czenia ,o przeniesieniu w stan ,spoczyniku. 

(2) Roczny termin, przewidz:any wart. 21 ust. 2 
~stawy, doty.czy samego przesiedlenia, a nie 2'g10 -
sZe'nia żądania o zwrot ,kosztów .. 

(3) Przeniesiony w stan spoczynku funkcjo
narjusz państwlorwy lub 'zawodowy woj,skowy nie ma 
prawa do zwrot'U k'oszlów p.r,z esiecll.enia, gdy przed 
uskutecznieniem tego prze1siedlenia zosŁał powołany 
zpowrotem do czynnej służby.. 

(4) Przesiedlenie należy uważać za dolwn,ane 
w dniu zgłoszenia s,i,ę :na. zamiesz:kanie rw nowem 
miej/s'cu. 

§ 29. (1) ZlWr'ot kosztów przesiedlenia z po
wodu przeniesieni.a w stan ,spoczynku przyznaje i ko
szty te wypłaca władz,a, która wypłaca u.posażenie 
emerytalne w okręgu nowego miejisca zamie,szlkania 
ęmeryta lub wyplacałaby to uplOlsażenie, gdyby funk
cjonarjusz p.ańistwowy lub zawodowy wojskowy miał 
praIWO do emerytury. 
. (2) W celu uzyskania z,wrotu koszltów pr,zesie

dlenia interesowany powinien wnieść do tej władzy 
~odanie 'z dokładnem ozmaczeniem .adresu w ll'owem 
miej/s,cu zamieszkania. Do podania należy dołączyć: 

- aj poświadczenie zam.ieszkania w nowem miej
scu wr,az z członkami rodz.iny, za których 
przenie,siony w Is,f.an ,spoczynku fUJIlkc.jona
TjUSZ państwOIWy lUlb zawodowy wojslwwy 
pragnie u2lyskać zrwrot kosztów przejazdu; 

h) zestawienie kosztów przesiedlenia wraz 
z odpowiedni.emi dowodami, a w szc.zegól
ności J.istami p:rzewozo,wemi, z wyjątkiem 
tych koszlów, na które w myśl przepisów, 
wskazanyclh w § 27 ust. (1), przyznany jest 
ryczałt; . . 

c) ,oświadczenie przeniesionego w stan spo
czynku fumkc.jonarjusz,a p.aństwowego lub 
zaWlo,dowe,go rw'ojsJkowego, że przeniós:ł się 
do danej miejlScowości celem zamieszkania 
w niej na IS/tałe. 

Do art. 22 ustawy. 

. § 30.(1) NielPod~ęc.ie IW' ciągu pięciu Jat przy
znanego i wymierżouego uposażenia emeryttalnego, 
powodujące utr,atę prawa do , zalegających ponad 5 
lat ra:t tego uposażenia, nie wpływa na możność żą
dania. .. wwłacaniauposażeniaemerytalneg,o na przy,'" 

szłość ani też wypł.acenia rat, zalegających od krót
szego czasu, niż pięć lat. Termin pięcioletni liczy 
się od daty płatności danej raty u,posażeniaemery
taLnego, ajeż.e1i termin płatności danej rai:yje.st 
wcześniejszy, ,nl:ż data dOT,ęczenia emerytowi orze
czenia o przyznaniu i wymia:r;ze uposażenia emery
talnego -od daty dom~czenia tego orze'czenia. 

(2) Termin pięcioletni, przewidz.iany wad. 22 
uls'L 3 us'tawy, st'c:suje .się również do osób niezdol
nych do działań prawnych, jeśli mi'ały prawnych za
stępców. 

Do art. 23 ustawy. 

§ 31. (1) Wypłatę emerytury wstrzymuje się 
z końcem tego mi.esiąca kaIendarzo'wego, w którym 
nastąp.iło wyd.a~z.enie, .pocią,gająceza sobą z,gaśnięcie 
prawa do emerytury (śmierć uprawniOn'2&'O, uprawo
mocnienie się wyroku sąd'OIweg,o lub orze,czenia ofi
cerE:.kiego ,są:du honorowego, uprawomo,cnienie się 
zarządzenia :przez sąd wykooania zcwielszon2j kary).. · 

(2) Zrzec,zenie się pr,avI a do emerytury ipowin
DJO być U1s,kuteczni'One na piśmi.e, które należy zło
żyć władzy , wypłacaj ą;cej emerytur,ę . O dacie, od 
której wygasa prawo do rat emerytury, ,decyduje 
v,reść aktu ,zrzeczenia się. Jeżeli w akcie tym ·eme
ryt nIe oznaczył dat.y,od :której zrz,eka się emerytu
!ry, należy uważać, że z.rz.ec:z·enieohejmu:je ratyeme
.rytury, płatin'2 począwszy od pierlWlsze,go dnia mie
siąca, 'll.:l lslępujące.go P lO doręczeniu władzy aktu 
z:rzcc,zenia się. 

(3) Emeryt może zrzec się uposażeniaemerytaI
,nego na zaw.sze, na pewien okres cZ.asu lub do od
wołania. Zrzec.zenie może obejmować c,ałość lub 
CiZ ęŚĆ uiposażen,ia .emerytalnego. W przypad!kti. ,z.rze
czeni,a . się całości lub ,części uposażenia emerytaL
n.ego na pewien okres czasu lub do odwołania eme
ryt odzYl3kuje prawo do otrzymyrwania uposażenia 
errnerytalneg'O, ipOC:Ząw:szy od !raty, płatnej p ierwsze
go dnia miesi,ą,ca, ll1.a's !tępującegopio ~pływie danego 
okresu cz~,su lub po doręczeniu wł.aściwej w1ładzYt 
wYlplacaj ącej ulP'o'sażenie emery'talne,aktuodwola
nia zrzecze.niasię. 

(4) Skazan.ie na mocy kodeksu karnego pocią
ga wyg,aśnięcie prawa do otrzymywania up,Os,ażenia 
emerytalnego, gdy j,esŁ połączone z utratą praw pu
blŁcznych (art. 45 kodeksu karne,go). 

§ 32. Zarządzenie przez sąd wykonania kary 
(art. 63 kodeksu karnego) pociąga za sobą utratę 
prawa do emerytury narówni ze skazaniem na 'od
bycie zawieszonej kary (art. 23 ust. 1 p. 2 ustawy). 

§ 33. (1) Jeżeli emerytowi, skazanemu ~ądów
nie lub dyscyplinarnie na karę, pociągającą za sobą 
wygaśnięcie prawa do emerytury, Prezydent Rie~ ' 
czypospolitej w drodze łaski daruje skutki skazania, 
należy uważać, że akt łaski dotyczy również prawa 
do emerytury, chyba że akt ten 'sŁanowiinaczej. 

(2) W tym przypadku należy emerytowi wy .. 
płacić wstrzymane raty emerytury, począwszy od 
raty, płatnej pierwszego dnia miesiąca, następujące
go po wydaniu aktu łaski, chybą że akt ten stano
wi inaczej. 
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Do art. 24 ust. 1 p. 5, art. 42, 55, 56, 57 i 58 ustawy. 

§ 34. Emeryto.wany zawodo.wy wojskowy, ubie
gający się o umieszczenie w domu inwalidów, powi
nien wnieść podanie do dowódcy okręgu korpusu, 
w którego obrębie ma stałe zamieszk anie, i doł ą
czyć zaświadczenie właściwej powiatowej władzy 
administracji ogólnej, stwierdzające nieposiadanie 
innych źródeł utrzymania poza emeryturą oraz brak 
opieki osób postronnych (art. 55). 

§ 35. (1) Umieszczenie umysłowo chorego 
funkcjonarjusza państwowego lub zawodowego woj
skowego w zakładzie leczniczym następuje na wnio
sek właściwego opiekuna. Do wniosku powinno być 
dołączone zaświadczenie właściwej powiatowej wła
dzy administracji ogólnej, stwierdzające brak innych 
źródeł utrzymania emeryta po.za emeryturą (art. 42 
i 56). 

(2) Wniosek opiekuna powinien być złożony 
władzy, wypłacającej emeryturę. 

(3) Umieszczenie emeryta w zakładzie leczni
czym następuje na mocy decyzji władzy, wskazanej 
w poprzednim ustępie . Decyzja zostaje wydana po 
uprzedniem stwierdzeniu potrzeby umieszczenia 
emeryta w zakładzie leczniczym przez właściwą ko
misję lekarską lub, o ile chadzi a zawodawych waj
skawych, komisję wajskowo - lekarską przy dawód
cy okręgu karpusu, właściwym ze względu na miej
sce zamieszkania emeryta. 

§ 36. (1) Umysławo choremu emerytowi, umie
szczonemu w z.akładzie leczniczym (art. 42 i 57), 
wstrzymuje się wypłatę upasażenia emerytalnego. 
z · kańcem miesiąca, w którym nastąpiła umieszcze
nie w zakładzie. Emerytawanemu zawadowemu waj
skawemu, umieszczonemu w domu inwalidów, wy
płaca się, pacząwszy ad pierwszego. dnia miesiąca, 
następującego. pa umieszczeniu w domu inwalidów, 
tylko. 5 % upasażenia emerytalnego.. 

(2) Zakłady dla umysława-charych oraz damy 
inwalidów pawinny zawiadamiać o każdorazowem 
przyjęciu i zwolnieniuemeryt,aw.anego funkcjonarju
sza państwawego tę władzę, która wypłaca lub wy
płacała mu emeryturę, a a przyjęciu i zwolnieniu 
emerytawanega zawodowego. wajskawega - nadto. 
Ministerstwa Spraw Wajskowych. 

(3) Wznawienie wypłaty upasażenia emerytal
nego. w narmalnym wymiarze następuje ad pierwsze
go. dnia miesiąca, w którym emeryt zastał zwalniany 
z zakładu leczniczego. lub damu dla inwalidów, po 
patrąceniu wypłaconych ewentualnie za ten miesiąc 
zaapatrzeń w wysakaści pensji wdawiej i pensyj sie
racych, 

§ 37. (1) Zaapatrzenia w wysakaści pensji 
wdo.wiej i pensyj sierocych za czas przebywania eme
ryto.wan.e,ga funkc,jo.narjusza państwawe,ga w zakła
dzie leczniczym (art. 42 ust. 2), a emerytaw.anego. za
Wlado.wega wojsk,awego. -w .zakładzie leczniczym 
lub w damu inwalidów (art. 58) przyznaje i wymierza 
władz.a, przyznająca i wymierzająca upasażenie eme
rytalne (art. 27 i 46). 

(2) Wypłatę zaopatrzeń w wysakaści pensyj 
waawiej i sieracej razpaczyna się ad pierwszego 

dnia miesiąca, następującego. pa umieszczeniu eme .. 
ryta w zakładzie leczniczym lub w damu inwalidów., 
a wstrzymuje się ad dnia, w którym wznawiano wy* 
płatę uposażenia emerytalnego pa zwalnieniu eme
ryta z zakładu leczniczego lub z damu inwalidów. 

(3) W celu uzyskania zaopatrzenia w wysako
ści pensji wdowiej . (sieracej) należy złażyć padanie 
w trybie, wskazanym w § 78 ust. (3) i (4), i dałączyć 
dawady, wymieniane w § 79 (aprócz metryki śmier
ci), a nadto zaświadczenie zakładu leczniczego. lub 
damu inwalidów, stwierdzające datę umieszczenia 
w nim emeryta, o ile zaświadczenie takie nie jest 
dołączane do akt os.obowychemeryt.a. 

§ 38. (1) Prawa da leczenia, pro.,tez.ow.ania 
i wszelkich świadczeń w zakresie opieki spo.łecznej, 
przewidzianych w abawiązującem ustawadawstwie 
względem. inwalidów wojennych (art. 56 ust. 2), słu
ży emerytawanym zawadawym wojskawym pa usta
leniu przez wł.aściwą kamisj.ę wojskawa - lekarską, 
iż daznanie uszkadzeń cielesnych lub charaba nastą
piły wskutek działań wojennych lub nieszczęśliwego. 
wypadku, pazastającego. w ścisłym związku ze służ
bą waj skową, araz że uszkadzenia te lub choraba 
nastąpiły bez winy emerytowanego. zawodawego 
w ojskowego.. 

(2) O zakresie prawa do leczenia, pratezawa
nia i wszelkich świadczeń w zakresie opieki spo.łeczw 

nej decydują przepisy a inwalidach wojeńnych, aba
wiązujące w czasie ubiegania się emeryta o dane 
świadczenie. 

(3) Prawa, przewidziane wart. 56 ust. 2 usta" 
wy, o.bejmują jedynie świadczenia rzeczawe, a nie 
pieniężne. Prawa te przyznaje władza, przyznająca 
i wymierzająca emerytDwanemu zawodowemu woj .. 
skowemu uposażenie emerytalne. 

§ 39. (1) Pr.awo. da dodatku, przewidzianego 
wart. 56 ust. 3 ustawy, służy emerytowanym zawo
dawym wojskowym pa ustaleniu przez właściwą ka .. . 
misję lekarską, iż dany emeryt: 

a) bez własnej winy, wskutek działań wajen.; 
nych lub nieszczęśliwego. wypadku, paza" 
stającego. w ścisłym związku ze służbą waj ... 
skową, doznał uszkodzeń cielesnych lub za- . 
padł na chorobę i w związku z tem trwale 
utracił co. najmniej 95 % zdalności da zarab .. 
kowania araz że 

bl wskutek tych uszkadzeń cielesnych lub cha
ro.by potrzebuje nieadzownie stałej apieki 
innych asób. 

(2) Prawo da dodatku, przewidzianego. wart. 
56 ust. 3 ustawy, służy emerytawanym zawadawym 
wojskawym również w razie stwierdzenia akalicz .. 
naści, wymieniane; w ust. (1) lit. b) paragrafu niniej .. 
szego, pa uprawamacnieniu się wymiaru emerytury. 
przyczem. w tym przypadku emeryt nabywa prawa 
do do.datku ad pierwszego dnia miesiąca, w którym 
złożył podanie o zarządzenie badania lekarskiego.. 

(3) Dadatek, przewidziany wart. 56 ust. 3 usta
wy, łącznie z pozostałą emeryturą nie maże przekra
czać pełnego wymiaru emerytury (art. 19), w prze .. 
ciwnym razi·e zo..staje odpowiednia zmniejszony~ 
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(4) Dodatek ten przyznaje władza, przyznająca 
1 wymierzająca emerytowanemu zawodowemu woj
skowemu uposażenie emerytalne. 

(5) W razie stwierdzenia przez komisję lekar
ska, czasowej utraty przez emerytowanego zawodo
wego wojskowego zdolności do zarobkowania stosu
je się odpowiednio § 19. 

Do art. 25 ustawy. 

f: 40. (1) Państwowy charakter instytucyj, 
przedsiębiorstw i zakład ów ocenia się według prze
pisów prawnych, na których podstawie dana insty
tucja, przedsiębiorstwo lub zakład istnieje i funkcjo
nuje. Udział finansowy Skarbu Państwa nie stanowi 
o państwowym. charakterze instytucji, przedsiębior
stwa. lub zakładu. 

(2) Przez instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady 
s.amorząclu terytorj,alne:go rozumieć należy zarówno 
same organa tego samorządu (sejmiki, wydziały), jak 
i instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady, utrzymywa
ne i prowadzone przez te organa (szpitale, szkoły, 
gazownie, elektrownie, rzeźnie, tramwaje i t. d.). 

(3) Przez instytucje, przedsiębiorstwa i zakła
dy samorządu gospodarczego r?zumie~ nale~y. spe
cjalne organa, oparte na zasadzie wybleralnosCl, wy
posażone w pewno: samodzielność, funkcjonujące 
pod nadzorem. władz państwowych i powołane do 
współdziałania z temi władzami w kierowaniu ży
ciem. gospodarcze m (izby rolnicze, przemysłowe, 
handlowe, ;rzemieślnicze, pracy najemnej i t. d.). 

(4) Art. 25 ustawy ni2 obejmuje organów inne
go samorządu prócz terytorialnego i gos,podarcze
go, w szczególności. nie obejmuje samorządu zawo
dowego (izby adwokackie, lekarskie i t. d.), szkolne
go i wyznuvjowego. 

(5) Za instytucje ubezpieczeń społecznych w ro
zumieniu art. 25 ustawy należy również uważać in
stytucje pub~iczno - prawne, ubezpieczające przy
musowo pewne przedmioty. 

§ 41. (1) Wynagrodzenie (zaopatrzenie), otrzy
mywane z instytucji, przedsiębiorstwa lub zakładu 
państwowego (samorządu terytorjalnego lub gospo
darczego), czy też z instytucji ubezpieczeń społecz
nych (art. 25 ust. 1), uposażenie, ostatnio otrzymy
wane w służbie czynnej (art. 25 ust. 2), oraz uposa
żenie emerytalne (art. 25 ust. 1) oblicza się brutto 
bez żadnych potrąceń i odliczeń, w szczególności 
bez potrącania podatku dochodowego i składek na 
ubezpieczenie społeczne ze wszystkiemi dodatkami, 
wypłacane mi perjodycznie, a jeżeli chodzi o oblicze
nie wysokości wynagrodzenia (zaopatrzenia), otrzy
mywanego z instytucji, przedsiębiorstwa lub zakładu 
państwowego (samorządu terytorjalnego lub gospo
darczego), czy też z instytucji ubezpieczeń społecz
nych,-również z innemi dodatkami oraz z uwzględ
nieniem pieniężnej wartości świadczeń, otrzymywa

. nych w naturze, przyczem wartość tę ustala się we
dłu~ zasad, obowiązujących przy wymiarze podatku 
dochodowego. 

(2) Przy obliczaniu wysokości uposażenia, 
ostatnio otrzymywagego w służbie czynnej, t;lie 
uwzględnia się innych dodatków, aniżeli wymienio
ne wart. 25 ust. 2 ustawy, w szczególności dodat .. 

ków, związanych z pełnieniem pewnego .rodzaju 
służby lub pewnych funkcyj. 

§ 42. Jeżeli wynagrodzenie (zaopatrzenie) za 
pracę w instytucji, przedsiębiorstwie lub zakładzie 
palistwowym (sarn.orządu terytorjalnego lub gospo
darczego), czy też w instytucji ubezpieczeń społecz
nych (art. 25 ust. 1) w danym miesiącu emeryt otrzy
mał po przekazaniu mu należnej za ten miesiąc raty 
emerytury, wynagrodzenie to (zaopatrzenie) 
uwzględnia się w następnym miesiącu. 

§ 43, W razie powierzenia emeryhowi przez 
wymienione wart. 25 ustav/y urząd, iastytucję, 
przedsiębiorstwo bb zakład ściśle określonych 'spe
cjalnych czyuJloś.ciart. 25 UlSt. 1 nie ma zastosow,a
nia tylko w przypad:kach, ,gdy czasowy i specjalny 
charakter tych cZyJlności jest wyraźnie zaznaczony 
w umowie zem,erytem. 

§ 44. (1) Orzeczeni.a, dotyczące zastosowania 
art. 25 ustawy, wydaje w pienwszej instancji izba 
skarbow.a, która wypłaca uposa:żenie eme:rytaLne lub 
w Mórej okręgu ulpoisażenie to jest wypłacan.e, w 
drugiej zaś insltancji - Ministerstwo Skarbu. 

(2) Emeryt, obejmuj<l!cy jakiekolwiek płatne 
sf.anowilsko w urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie 
lub za,kładzi.e pańt:dwmvym (s.amorządowym, ubez~ 
pieczeń sIPołeczrny,ch) , lub otrzymujący z funduszów: 
takiej instytuc.ji, przedsiębiorstwa lub .zakł.adu zaopa
trzenie emerytalne, powinien Q tern niezwłocznie za
wiado.mić władzę, wypłacającą mu u;po.s.aż.enie eme~ 
ryta1.ne, ,oraz podać wys'o'kość (')trzymywanego wy'" 
nagro.dzenia (zaop,atrzen,iaJ, jak r6wrnież zawiada .. 
miać wskazaną ,wt!:adz,ę o zmiana'ch w wysokośd 
otrzymywane.go wynagrodzenia (zaopatrzenia). 

(3) Również urzędy, instytucje, przedsięhior" 
stwa i zakłady p,aństwowe (samarządowe, ubez
pieczeń społec.znych), zat,rudniające emerytów, po.
winny niezwłocznie zawiadamiać władzę, wYlpłaca
jącą tym emerytom uposażenie emerytalne, o przy
jęciu każdego emeryta, ,a na żądanie tej władzy do
starczyć informacyj, o któryoh mowa w § 45 us:t. (1). 

(4) W razie wpfIOw,adzenia władzy w błąd przez 
emeryta sŁosuje ISl1ę odpowiednie przepi,sy art. 4 
ustawy. 

§ 45. (1) P.o otrzymaniu zawiadomienia o ob
jęciu przez emeryta płatnego stanowiiska w urz,ę
dzie, in'sŁytucji, przedsięb.iorlstlwie lub zakładzie pań
SItwowym (samorządolwym, ubezlpie,c.zeń ,społecz
nych), lub o otrzymywaniu z funduszów takiej insty
tucji, przedsięhi'ot'isltwa lub zakł.adu zaopatrzenia 
emerytalnego władza, wy;placająca uposaże,nie eme
rytalne, .niezlwłocznie zrwraca się bez~pośrednio do 
danego urz,ędu, instytucji, przed.siębiorstwa lub za
kładu Q dokładne podanie wYlsokości wypłacanego. 
danemu emerytowi wynagrodzenia (zao:patrz,enia) 
bru<Uo bez .jakichkollwiek potrąceń i o.d1i.cz.eń ze 
wszystkiemi dodatkami Graz świadczeniami w na
,turze, tud:zież Q ' zawiadamianie o każd.orazowej 
zmianie w wysokoś:ci te.go wynagrodzenia, o wypła~ 
ceniu jakichkollwiek dodatków, nawet dorywczych, 
oraz o rozwiąz.aniu z danym emery,tem stosunku 
IsłużboJwego IUlb. zaprzestaniu wypłaty zaopatrzenia. 
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(2) ,Wypbta urposaie:ni'aem.erytalnego następu
je prowizo,rycznie naz.asa:dzie deklaracji emeryta, 
po .otrzymaniu zaś danych z właściwego urzędu, in
s.tytuc1ji, ip1"Zedlsiębiorstwa lub zakładu na zasadzie 
,ty,ch danych. 

Do art. 26 ustawy. 

§ 46. (1) Funkcjona~jUlSz.ów państw!owych, po
siadają,cych warunki, wymien,irone wart. 28, 29 i 30 
ustaiWy, należy ZIW.alniać ze s,łużby czynnej przez 
przeniesienie w stan ",poczynku bez względu na to, 
czy nabyli prawo do upos,ażenia emerytalnego. 

(2) Przenies!:enie w stan spoczy.nlku funkcjo
narjusza ip.a11s:t.wowego nrustępuj,e na mocy orz,ecz·enia 
właściwej władzy. Orzeczenie rbo powinno zawierać: 

la) oznaczenie 'władzy, która zarz·ądzHa prze
niesienie; 

b) imię i nazw:lsko funkcjonarjusz,a państwo
wego z /podaniem tytułu i grupy uposażenia; 

c) datę ·orzeczenia oraz datę, od Mórej ma na
stąpić przeniesienie w stan spoczynku; 

d) wskazanie podstawy prawnej przenies.ienj,a; 
.e) przytoczenie Oklo·1Lczności faktycznych, 'UJsta

lonyClh w pos'lępowaniu administracyjn,em, 
a wy.pełniających stan faktyczny, wymaga
ny przez prz.epis pT,a,w:ny, na które.g-o pod

's' Ławie nas,tępuje przeniesienie w stan spo
czyu!ku; 

f) pouczenie o środku ,odwoławczym od -orze
czenia, mianowicie: wsk.azanie władzy, do 
której -odwołanie powinno być wniesione, 
,i terminu, w jakim wniesienie -odwołania mo
że nastąpić, lub też s.twierdz.enie ostatecz
ności orzeczenia w postępowaniu admini
stracyjnem; 

g) podpi,s u[praw:nionego przeds,tawiciela wła
dzy. 

(3) Roz'wiązanie stosunku służbowego z' funkc,jo
narjuszem państwowym bez jego prośby z innych 
przyczyn, aniżeli: 

a) niepełniznie służby z powodu choroby dłu
żej, niż na to zezw,alają właściwe prz.e:pisy 
o Istosunkach służbowych, 

b) trwała ni ezdolność do prawidłowego peł-
nri,ema służby, . 

c) skazanie dyscyplinarne lub przez sąd karny, 
d) przekroczenie wieku, po kt6re,goosią,gnię

ciu 'UJstawa lub właściwe przepisy 00 slto'sun
kach służbowych nakazują przeniesienie 

·w 'stan spoczynku, 
e) przyczyny, wskazane wart. 30 'UJst. 2 ustawy, 
f) otrzymanie niedo'state czn ej oceny kwalifi

kacyjnej, 
g) przyczyny, wskazane wart. 59 ust. 2 usta

wy z dnia 1 lipca 1926 r. o s bosunkach służ
bowyc.h nauczycieli (Dz. U. R P. z 1932 r. 
Nr. 104, poz. 873), 

h) przyczyny, wIskazane wart. 95 us't. 3 roz
por,ządz.enia Prez]'1denta RzeczYPoslPolitej 
z dnia 6 marca 1928 'r. o P.olicji Państwowej 
(Dz. U. R. P. z 1931 r . Nr. 5, poz. 27), w 
art. 55 USIL 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczy;pospoLite.j z dnia 22 marca 1928 r. 
Q Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 37, 

poz.. 349), w ·art. 62 UlsI. f ro.zporządzenia: 
Prezydenta Rzec'ZyposlPolitej z dnia 23 sierp
nia 1932 r. Q Straży Więziennej (Dz. U. R. 
P. Nr. 74, poz. 667) i rw ,art. 57 us't. 3 r'oz
porządzenia Pirezy:denta Rzec:zypoSjpoliitej 
z dnia 28 października 1933 r. <> służbie w 
Policji Woj,ewództwa Śląskiego (Dz. U. R. 
P. Nr. 86, poz. 662), 

powinno być ze ,w.zrglę;dów budżetowych poprzedzo
ne obliczeniem przez władze rskar,bowe, wskazane 
wad. 27 US't.Cliwy, wysokości spodziewanego ogólne
go wydatku na zaOfpatrzenie emerytalne dane.go 
funkcjionarj1.1lsza. 

(4) Przepi:sy ust. 3 nie stosują się do nauczycie
~i .tymczasowych. 

Do art. 26 i 45. 

§ 47. (1) Każdy funkcjonarjusz państwowy 
i z,awOld:owy Iwojskowy, Iprzeniesiony w ,stan s:po
czynku lub zwolrniony ze Is:łużby z przyczyn innych, 
aniżeli niezdoLność do słuŻlby, który w r.azie prze
niesienia w shn spoczynku lub Ziwolni,enia z.e służby 
z pOlwodu niezdoLności do niej mógłby otrzymać 
emeryturę wo.góle lub w korzyS'tniej,szym wymiarze, 
może żądać zbadania przez komisję lekarską. P6,
danie o z:arządzenie tego h.adania należy wnieść do 
władzy, właściwej do o-rtekani'a o prawaclh emery
talnych d:anego fUnJk,cjonarjusz,a państwowego lub 
z,awod,owelgo . wojiskowego. Termin do: ,wniesi.eni.a 
podania zostaje zachowany, jeśli wnies.iono je w cią
gu 30 dni od rozwiązania stosunku słu:żbo,wego, bądź 
w ciągu 30 dni ,od dor'ęczenia 'orzeczenia 00 prawach 
emerytaLnyc.h. 

(2) Do ha dania leka,rskiiego funkc:jrOnarjuszów: 
pańs.twowych, pfrZewidzianego w ustę;pie ploprz.e.d
nim, sltos'uje s.ię odlpo'wiednioari. 31 ustawy. Zawo
dowi wojskowi podlegają w tych przYlPaclkach po
srtępowaniu rewizyjno-lekarskiemu, które określają 
osohne przepisy. 

(3) W razie stwierd:z,enia przez komi.sję lekar
ską trw:ałe:i niezldolno.ści do ,s ,łużby i szczególnyc:h 
okoli.cznoś.ci,związ,anych z tą niezdolnością, zbada
nego funkcjlo.nal1jusz:a pańs'hwowego lub zawodowego 
wojskowego pod wz,ględem u;prawnień do emerytury 
należy ,t'1'aktować narównl z przeniesionymi w stan 
spoczynku lurb zwolnionymi .ze służby z powodu 
tl1wałej niezdolulości. do Is,łużrbyz uwzględnieniem 
wszystkich 'Uisltaleń ,komisji lelkarskiej, dotyczących 
okoEczilOści, mających Wlpływ na pra'wo do emery
tury lub jej wysokość (nieszczęśliwy wypadek, utra
ta zdolności Ido zal1ohkowlMl;ia i .t. p.). 

Do art. 27 i 46 ustawy. 

§ 48. (1) Przyznanie emerytury i zaHczenie 
poszczegóLnyCih okresÓrw do wysługi emerytalnej na
stępuje po ,r.ozwiązaniu z funkcjonarjus'z.em :pań
s twowym lub zawodowym woj:sko'wym Isf.osunku 
służbowego, przyczem prawo do emerytury i zali
czenia poOszczególnych okresów do wysługi emery
talnej ocenia ,się wedł,ug przepi:sów, ohowiązującyc1h 
w ,czas'ie no.zwią:z.ania stosunku 'slużhow,ego, . 

(2) Jeżeli w celu dolkzenia pewnego .okresu 
do wysłu,gi emerytalnej fun:kcj·onarjusz państwowy 
lub zawodowy woj1skowy, pozostaljący w czyn:ne.j 
służbie, uiścił ,orpłat'ę, zlwrócił lskladki lub ods,tąn>ił 
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prawo :do nich Skarbowi Pańs:fwa, a następnie po 
ro~wiązaniu stosunku służbowego nie uzyskał pra
w.a do emerytury lub t e,ż dany okres nie został m~ 
doliczony do wysługi emerytalnej , opłaty i składb 
zwraca s i ę fun:kcjo.nar juiszo,wi pańs ,twowemu lub za
wodowemu woj skowemu, ust.ąpienie zaś praw zo
s<taje unieważnione . 

(3) Przepis ust.ę,pu p oprzedniego ni e dotyczy 
składek ubezp ieczeniowych, ,przekaz,anych Skarbo
wi Państwa na mocy art. 7 ust. 6 lit. b ustawy, któ
rych przeznaczenie po rozwiązaniu z danym funkcjo
narjuszem państwowym lub zawod owym w ojsko
wym s'to;sun,ku służbowe(glo określa osobne rozpo
rządzenie Rady Mi'nistrów (art. 7 ust. 6 zdanie 1). 

§ 49. (1) Orz,eczenie w sprawie przyznania 
(dekre<t emeryt.alny) lub odmowy przyzn ania ulposa
żenia emerytalnego p owinno być doręczone odbior
cy za pokwitowaniem, którecLołąc.z-a !się do akt o<so
bowyc,h. 

(2) Jeżeli fun'kcjonarjusz państwowy lub za
wodowy wojskowy, przeniesiony w stan spoczynku, 
nie nabył prawa do upo's,ażen ia emerytalne,go, wła
dza, powołana,do przyznania i wymierzenia tego 
uposai,enja, wY'da,je odpowiednie DTz,ecz,enie. Orze
czenie to między innemi \powinno zawierać wymi,e
n'ienie ustalonych w iposltę,powaniu administracyj
ne1I1 okol.icz:ności faktycznych, stwierdzających brak 
warun'ków, wyma,ganychc1o n abycia prawa do upo
~ażenia emerytalnego, oraz przytoczenie przepisów 
prawny,ch, ustanawiają,cych warunki, którym inte
res,owany nie czyni zadość. 

(3) Jeżeli ,przyczyną odmowy przyznania upo
sażenia emerytalnego jest brak wymaganej ilości lat 

,s,łużhy, z,al.ic,z,alnej do wysługi emerytalnej i uza
sadniające'j nrubycie prawa do up:osaż,eniaemerytal
nelgo, ,orzeczenie powinno z,awierać dokładne wy
szczegóLnienie wszys.tkich okresów służby intereso
wanego i wskazanie [powodów niewystarczalności 
lub niezalicz,al'Illośc.i posz.cze,gólnych okresów. 

(4) Jeżeli w a:ktach osohowyc,h interesowanego 
są wzmianki o odbyciu pewnych okresów .służby, 
zaliczalnych do wy,sługi emerytalnej, lec'z należycie 
n.ieudowodnionych, a od z,alliczenia tych okresów za
leżne jest przyznanie uposażenia emeryt.alnego, wy
danie orzeczenia, odmawiającego przyznania teg,o 
upo'sażenia, powinno nastąpić ,po uprzedniem we
~w.aniu interesowanego do ,przedsitawienia wyma.ga
nychdowodów i po he'ziskutecznym upływie wyzn.a
czonego w tym ceLu ;terminu, który nie może być 
'krótszy, niż 30 dni. 

(5) Dekret emerytalny p;o,winien zawierać: 
a) oznaczenie w.ładzy, pr.zyznającej zaopatrze

n.ie; 
bl imię i nazwisko funkcjonarjusza państwo

welgo lub zawodowego wojskowego z poda
niem tytułu ora'zgrupy upo'sażenia, do któ
,rej .należał ostatnio w czynnej .służbie, lub 
s,toiPniai z zaznaczeniem "w stanie spo
czynku" lub "były" j 

cJ datę O'rzecz,enia 'Or,az datę, Dd której zosŁa
ło przyznane uposażenie emerytalnej 

d) wskazanie rprawnej podsŁawy przyznania 
tego uposażenia; 
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e) dokł.adne wyszczególnienie wszystkich 
okresów slużby i rpra,cy, zaliczonych do wy
stugi emer yt.alnej, ze wskazaniem stosun
ku, w jaki!m zahczenie nastąpiło, 'Oraz do
kładne o bli:czenie wysokości uposażenia 
emerytal.ne,go; 

f) dokładne wy,szczególnienie W!szystkic.hoikre
sów służby i pracy, niezaliczo nych do wy
sługi emerytalnej, ze wsk azaniem powodów: 
niezaliczenia j 

gJ oznaczeni·e sposobu !przekazywania przy
znaneg,o ulPo,sażenia emeryt alnego ; 

h) poucz.enie 10 obo'wiązku zawiadamiania 
wskazanej wład.zy o wszelk ich zmianach, 
mających wpływ na prawo do otrzymywa
nia uposażenia emeryt.alnego lub na jego 
wysokość, oraz pouczenie D śrDdku odwo
ławczym od danego ,orzeczenia, a mianowi
cie: wskaz.anie władzy, dO' Mórej odwoła
nie powinnJO być wniesione, i terminu, w ja
kim wniesienie 'odwol,-ania może nastą
pić, lub też stwierdzenie ostat.eczności or,ze
czenia w p Olslępowaniuadministracyjnemj 

i) p odpis, uprawnioneg,o przedsitawiciela wJa
dzy. 

(6) Brak pDuczenia 'O obowiązku zawiadamia
nia władzy o ws,zelkiClh zmianach, mających wpływ 
na pra,wodo otrzymywania uposażenia emeryt.al
nego lub na j,e~o wysokość, nie wpływa na ,odpowie· 
dzialność interesowanych osób zar,t. 4 ustawy. 

(7) W dekrecie emerytalnym władza pomija te 
kwest je, które z,ostały upr:zednio rozlStrzygri:ięŁei 
osobnemi orzeczeniami. 

(8) Władza, przyznaj ąca i wymierzająca UipO

sażenie . emerytaln e, prz.esyła o,clpi's dekretu emery
talnego władzy, któr.a to uposażenie ma wypłacać. 

(9) Przy wymiarze l1/posa'żenia emerytalnego 
zawodowym :wojiskowy,m W!łaściwa ,wład.za woj,skowa 
przygot.owuje p-rD,je'kt dekretu emeryt alnego i prze
syła go, po podpisaniu pr,zez uprawnionego przed
stawiciela tej władzy, wł,aściwej władzy skarbowej 
do uzgodnienia. Władza skarbowa p o ,gprawdzeniu 
wymiaru ulPosażeniaemerytalne~o umieszcza na 
projekcie dekre'tu emeryt.alnego klauzulę "wymiar 
uposażenia emerytalnegO' uzgodniono" , poc.z.em Z,w,ra
ca projekt dekretu właściwe,j władzy wo'jskowej. 
Zarz:ądzenie przez władzę skarhową wypłaty na
Sltępuje na podstawie otrzymanego od właściwej 
wladzy wDjskowej ocLp~su uz.godnione:go dekretu 
emerytalnego. 

§ 50. Zaliczka, nal,eżna emerytowi w razie 
niemożności IPrzyznania i wymierze nia mu uposaże
nia emerytalnego w przewidzianym wart. 27 us,t. 2 
ustawy trzydz,ies,t!odniowym terminie, nie może 
przekr,aczać wymiaru emerY'tury, który napodsl a
wie dowodów, znajdujących się w aktach osobowych 
emeryta, może być uznany za niesp orny. 

§ 51. (1) Funkcjonarjuszom państwowym, 
DtrzymującY'm ostat.nia przed rozwiąz,aniem st'o,sun
ku .służhowe.go uposażenie VI grupy lub wyższej we 
władzach naczelnych i centralnych, oraz wszystkim 
funkcjonarjusz,om pańs,twowym, otrzymującym ostat-
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.nio przed r·ozwiązwniem stosunku służbowe-go upo
sażenie IV grupy lub wyższej, tudzież sędziom i pro
kuratorom Sądu Najwyższe.go i sędziom Najwyższe
go Trybunału Admin.istracyjnego uposażenie emery
talne :przyznaje i wymierza Minister Skarbu. 

(2) W szystkim innym funkcjonarjuszom pań
stwowym upos.ażenie emerytalne przyznaje i wymie
rza izha skarbowa, wyznaczona przez Ministra 
Skarbu. 

(3) Wdowom i sierotom po funkc.jonarjusz.ach 
państwowych, zma.dych w czynnej służhie lub przed 
tllprawcmocnieniem s ię dekretu emerytalnego, ·oraz 
ws.zysl-kim wd'owom i sierotom po z.awodowych woj
slkowych pensje wdowie i sieroce przyznaje i wymie
rza władza, która byłaby właściw.a do przyznania 
i wymiaru uposażenia emerytalnego zma.rłemu. 

(4) Wdow·om i sierotom po emerytowanych 
funkcjor:a I1juszach pańs,t:wowych, zmarłych po upra
womocnieniu ,się dekretu emerytalnego, pensje wdo
wie i sieroce przyznaje i wymierza izba skarbowa, 
która ostatnio wypłacah uposażenie emerytalne. 

(5) Odprawy (art. 44 i 76) przyznaje i wymierza 
władza, która byłaby wł.aściw,ado pr.zyznania i wy
mierzenia danejosohie upos,ażenia emerytalnego, 
pensji wdowiej lub sierocej. 

(6) Władza służbowa funkcjonarjusz,a państwo
we,go po rozwiąz.aniu z. nim stosunku służbowego 
prz.e!syła niezwłocznie władzy · skarbowej, właściwej 
do przyznan,ia i wymiaru uposaż.enia emerytalnego 
(pensyj wdowiej i sierocych), uporząd:ko-wane akta 
osobowed.anego funkc·jonarjusz.a państwowego. 
Akta te powinny być przechowywane prz,ez wł.adzę, 
wy:płaca·jącą zaopatrzenie emerytalne. Pr.zepis § 2 
U1S't. (2) nie ma tu zastOlsowania .. 

Do art. 28 i 47 ustawy. 

§ 52. Prawo do pełnego uposażenia emerytal
ne,go w rozumieniu art. 28 lit. c) i art. 47 Ht. b) us,ta
wy 'Powstaje WÓWc.z.a's, gdy funkcjonarjusz państwo
wy lub zawodowy wojsk-owy po uwz.g1ędnieniu 
ws.zystkich okresów, z.alliczalnych do emerytury 
i uzasadniających nabycie prawa <10 niej, nie zaś 
mającyc:h jedyn.ie wpływ na wymiar emerytury, na
był -pr.awo do uposażenia emerytalnego w wysokoś
ci pełne,go wymiaru tego ulP'os.aż.enia, ustalonego w 
art. 17 ustawy (art. 19). Przy ustalaniu nabycia pra
wa do pełneg-o u'Po'sażeni,a emeryŁalne&'o -okresy 
s;lużby, uzasadniając'2 nabycie prawa do emerytury 
w korzystniejszym stosunku (doliczenia na mocy 
art. 15, 37 p. 5, art. 52 ust. 1, 3 i 4 oraz doliczenia na 
mocy ustaw szczególnych), uwzględnia się w tym 
korzys.t.niejszym stosunku. 

Do art. 30 ust/lwy. 

§ . 53. (1) Funkcjonarjusz pallstwowy, prze
niesiony w 'stan spoczynku na podstawie prawomoc
nego orzeczenia komi.sji -dys c y:pIi n arn ej ó przenie
sieniu w stan spoc;zynku, nabywa prawo do up'osa
żenia emerytalnego wtedy, gdy ma co najmniej 15 
lat z.alicz.alnej do em'2rytury .nieprzerwanej służby 
państwowej cywilnej lub wojskowej, a1bo łą.cz.nię cy
wilnej i wojskowej (a rt. 30 ust. 3), przepisy zaś art. 9 
ust. 2 ustawy nie ma,ją zastosowania. " 

(2) W przypadku n ałożenia na funkcjonarjusza 
państwow.ego kary dys.cyp1.inarnej przeniesienia W 
stan spoczynku ze zmniej.szonem u,posażeniem eme
rytalnem, ka.rę tę .stosuje się w całe j rozcią.głości, 
nawet gdyby uposażenie emeryŁalnz mi.ało być 
wskutek tego zmniejs,z.one poniżej 30 % podstawy 
wymiaru. 

(3) Przeniesienie w stan spoczynku na podsta
wie prawomocne1go orzeczenia dyscy,plinar.nego nie 
pozbawia funkcjonar'jusza państwowego dobro
dziejstw, wynikających z art. 11 i 12 ustawy. 

'Do ilr!. 36 ustawy. 

§ 54. Przy przyznawaniu emerytury dowody, 
złożone w terminie, wyznaczonym do wniesienia za
żalenia na pierwsze orzeczenie w sprawie emerytury, 
należy uważać za złożone bez zawinionego opóźnie
nia w rozumieniu art. 36 ust. 4 ustawy. 

§ 55. (1) Emeryt może się ubiegać o doliczenie 
pewnego okresu do wysługi emerytalnej w trybie 
art. 36 ustawy tylko w tym przypadku, gdy właściwa 
władza nie wypowiedziała się już poprzednio co do 
zaliczalności tego okresu w prawomocnem orze
czeniu. 

(2) W razie uprawomocnienia się orzeczenia 
władzy, odmawiającego p rzyznania uposażenia eme
rytalnego lub zaliczenia pewnego okresu do wysługi 
emerytalnej z powodu nieprzedstawienia wymaga
nych dowodów, kwest ja zaliczalności tego okresu 
może być ponownie rozw,ażonajedynie na zasadach, 
dotyczących wznowienia postępowania administra
cyjnego. 

A. Praca kontraktowa. 

Do art. 37 ustawy. 

§ 56. (1) Przez pracę kontraktową należy rozu
mieć wykonywanie w organach władzy państwowej 
na mocy umowy (na piśmie lub ustnej) stałych czyn
ności, należących do zakresu działania funkcjonarju
szów państwowych, za wynagrodzeniem, obliczanem 
w stosunku do przepracowanego czasu (dziennie, ty
godniowo, miesięcznie). 

(2) Praca w instytucjach, przedsiębiorstwach lub 
zakładach państwowych, których pracownicy (funk
cjonarjusze) etatowi (stali) nie nabywają praw eme
rytalnych na zasadzie ustawy, nie stanowi pracy kon
traktowej w rozumieniu art. 37 ustawy. 

B. Studjawyższe. 

§ 57. (1) Funkcjonarjusz państwowy, ubiegają
cy się o doliczenie czasu studiów wyższych, powinien 
przedstawić władzy, przyznającej i wymierzającej 
uposażenie emerytalne, zaświadczenie wyższego za
kładu naukowego pallstwowego lub zakładu, uzna
neg-o za równorzędny, stwierdżające okres rzeczy
wiście odbytych studjów naukowych od daty imma
trykulac;ji do daty złożenia egzaminów końcowych. 
Zaświadczenie to powinno zawierać wzmiankę o tern, 
czy i jakie urlopy były petentowi udzielone w tym 
okresie przez władze uczelni. Nadto na żądanie 
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władzy, przyznającej i wymierzającej uposażenie 
I'!merytalne, funkcjonarjusz pailstwowy powinien 
przedstawić zaświadczenie .danego wyższego zakła
du naukowego, stwierdzające minimalny, ustawowo 
przepis,any czas studjów w tym zakładzie. 

(2) Za zgodą Ministra Skarbu mogą być przy
jęte inne dowody zamiast zaświadczeń wymienionych 
w ust. (1), zwłas;zcza o ile przedstawienie takiego za
świadczenia jest niewspółmiernie utrudnione. 

(3) W przypadku rozpoczęcia studjów wyższych 
przed wstąpieniem do służby, a ukończenia . ich w 
czasie trwania tej służby dolicza się do wysługl eme
rytalnej tylko czas studjów, odbytych przed ~ozpo
częciem służby, przyczem, jeżeli czas rzeczywistych 
studjów przekracza ich ustawowy okres minimalny, 
różnicę potrąca się z czasu studjów, odbytych przed 
wstąpien:iem do służby. 

C. Służba wojskowa. 

§ 58. W razie pełnienia przez funkcjonarjusza 
państwowego równolegle z państwową służbą cywil
ną służby wojskowej, zaliczalnej do wysługi emery
talnej w stosunku korzystniejszym, niż służba cywil
na, okres tej służby, pełnionej równolegle ze służbą 
wojskową, zaliczalną w stosunku korzystniejszym, 
powinien być funkcjonarjuszowi państwowemu liczo
ny również korzystniej, tak jak gdyby zali~zalna ?yła 
nię służba cywilna, lecz równolegle z mą pełmona 
służba wojskowa. 

§ 59. (1) W przypadku odbywania służby woj
skowej ochotniczej albo też służby wojskowej z mo
bilizacji lub z mocy zarządzenia Rady Ministrów, gdy 
bezpieczeństwo Państwa tego wymaga, przez osobę, 
która nie odbywała obowiązkowej służby wojskowej, 
okres służby wojskowej ochotniczej, z mobilizacji lub 
z mocy zarządzenia Rady Ministrów, o któr~m. wyżej 
mowa, nieprzekraczający ustę.wowo przewidzlanego 
okresu obowiązkowej służby wojskowej, należy uwa
żać pod względem zaliczalności do wysługi emerytal
nej za służbę obowiązkową. 

(2) Przepis powyższy nie dotyczy osób, które 
w dniu rozpoczęcia służby ochotniczej, z mobilizacji 
lub z mocy zarządzenia Rady Ministrów, o którem 
mowa w ust. (t), przekroczyły wiek poborowy. 

§ 60. Do okresu służby wojskowej wlicza się 
również czas ćwiczeń wojskowych, odbytych w re
zerwie. 

D. Niewola. 

~ 61. Okoliczność, iż dosŁanie się funkcjonar
ius.z.a państwowego do niewoli nastąpiło bez j~g.o 
winy, ustalają wł.adze wojskowe lub władze admlm
stracji ogólnej. 

E. Przerwy w służbie. 

. § 62. (1) Służbę w Legjonac?, pod~bnie jak 
służbę w innych polskich formacjach WOJskowych, 
które były jednocześnie składowe mi częściami armij 
~aborc;zych, zalicza się do wysługi emerytalnej, jako 

służbę w wojsku poIskiem (art. 105) niezależnie od 
jakichkolwiek przerw (art. 37 p. 3 ust. 5). 

(2) Czas przerwy w służbie, zaliczalny do wy~ 
sługi emerytalnej na mocy art. 101 ust. 1 lit. a) usta
wy, zalicza się do wysługi emerytalnej jak służbę w 
wojsku polskiem, z tern jednak zatrzeżeniem, że w 
razie istnienia ponownej przerwy czas przerwy, za
liczalny do wysługi emerytalnej, zalicza się w grani" 
cach art. 37 p. 4 ustawy. 

§ 63. (1) Lata służby, odbytej przed przerwą, 
zaliczone na zasadzie art. 37 p. 4 ustawy, uzasadniają 
nabycie prawa do emerytury i są zaliczalne do -IS-let
niego oraz do S-letniego okresu, przewidzianych 
wart. 9 ustawy. 

(2) Jeżeli w służbie jest kilka przerw, do wy
sługi emerytalnej zalicza się za każdy pełny kalen
darzowy rok służby, pełnionej po ostatniej przerwie, 
jeden rok ze wszystkich okresów służby przed ostat
nią przerwą, tak jak gdyby innych przerw poza ostat
nią nie było. 

(3) Ze służby przed przerwą zaJicza się przede
wszystkiem okresy, zaliczalne do emerytury w spo
sób korzystniejszy, przyczem w przypadku, gdy ilość 
lat rzeczywistej służby przed przerwą wynosi mniej 
aniżeli służba po przerwie, dopuszczalne jest stoso
wanie korzystniejszego liczenia lat służby przed 
przerwą, z tern jednak zastrzeżeniem, że ogólna ilość 
lat służby, odbytej przed przerwą i obliczonej w spo
sób korzystniejszy, ostatecznie nie może przekraczać 
ilości pełnych kalendarzowych lat służby, pełnionej 
po ostatniej przerwie. 

(4) Służba przed przerwą jest zaliczalna do wy
sługi emerytalnej niezależnie od przyczyny rozwią
zania stosunku służbowego przed przerwą. 

(5) Gdy okres służby przed przerwą z ewentual
nem uwzględnieniem korzystniejszego sposobu zali
czenia tego okresu lub jego części nie przewyższa 
ilości pełnych kalendarzowych lat służby po przer
wie, do wysługi emerytalnej zalicza się całkowity 
okres służby przed przerwą łącznie z miesiącami 
i dniami, niestanowiącemi pełnego roku. 

§ 64. (1) Okresy służby prowizorycznej i przy .. 
gotowawczej oraz pracy kontraktowej w służbie pań
stwowej, odbyte przed przerwą, są zaliczalne z sa
mego prawa w stosunku, usŁalonym wart. 37 p. 4 
ust. 1 ustawy, pod warunkiem, że również przed 
przerwą służba prowizoryczna (przygotowawcza, 
kontraktowa) zasŁała zakończona bezpośrednio no
minacją na stałego funkcjonarjusza państwowego w 
tym samym lub innym dziale administracji, a jeżeli 
chodzi o służbę przygotowawczą lub pracę kontrak
tową - także · nominacją na służbę prowizoryczną 
(o ile chodzi o pracę kontraktową - również przy
gotowawczą), zakończoną rówmez bezpośrednio 
i również przed przerwą nominacją na służbę stalą 
w tym samym lub w innym dziale administracji. 

(2) Okresy służby prowizorycznej i przygoto
wawczej oraz pracy kontraktowej w służbie pań
stwowej, odbyte przed przerwą, lecz nie odpowiada
jącępowyższym warunkom, mogą być doliczone do 
wysługi emerytalnej jedynie na mocy art. 37 p. 2 
ust. 1 ustawy. 
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. § 65. Zwolnienie ze służby na własną prośbę 
funkcjonarjusza państwowego, który w ciągu jednego 
miesiąca po tern zwolnieniu objął w służbie państwo
wej inne stanowisko stałe lub prowizoryczne, przy
gotowawcze, czy te ż kontraktowe , z k tórego p rze
szedł następnie bezpośn~dnio (§ 64 ust, (1)) do służby 
stałej, nie pociąga za sobą ani p owstania p rzerwy, 
ani też utraty praw emerytalnych, nabytych przez 
poprzednią służbę. 

§ 66. Uskutecznione w czasie czynne j służby 
doliczenie lat służby lub przywrócenie praw, naby
tych przez poprzednią służbę , nie wpływają ,na 
uprawnienia emerytalne, o ile ustawa lub przepIsy 
szczególne nie stanowią inaczej , 

F. Działalność niepodległościowa. 

§ 67. (1) Do wysługi emerytalnej funkcjonarju
szów państwowych i zawodowych wojskowych za
licza się, niezależnie od postanowień art. 105 ustawy: 

a) okresy odbywania kar pozbawienia wolności 
lub administracyjnego zesłania, orzeczonych 
przez władze państw zaborczych za czynną 
działalność, zmierzającą do odzyskania nie
podległości Państwa Polskiego, oraz okresy 
przebywania w areszcie zapobiegawczym za 
taką działalność; 

b) okresy czynnej działalności, zmierzającej do 
'Odzyskania niepodle,gł-ości Państwa Pol
skiego, stwierdzone j p rzez nadanie Krzyża 
Niepodległości bądź Medalu Niepodległości, 

(2) Ohesy, o których mowa w usf. (1), zalicza 
Minister Skarbu, o ile chodzi o funkcjonarjuszów 
państwowych, zaś Minister Spraw W ojskowych w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu, o ile chodzi o za
wodowych wojskowych. 

(3) Decyzje co do zaliczenia okresów, wymie
nionych w ust. (1) lit. a), wydaje się po wysłuchaniu 
opinji komisji kwalifikacyjnej, powołanej do opinjo
wania w sprawach zaopatrzenia byłych skazańców 
politycznych. Decyzje co do zaliczenia okresów, wy
mienionych w ust. (1) lit. b), wydaje się po wysłucha
niu opinji tejie komisji kwalifikacyjnej, uzupełnionej 
trzema delegatami, wyznaczonymi przez Prezesa 
Rady Ministrów na wniosek komisji likwidacyjn ej Ko
mitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. 

(4) Okresy dzialal.ności, wymienionej w ust. (1) 
lit, b), należy zgłosić do właściwej władzy skarbowej 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 1936 r. Okresy te nie
zgłoszone do tego terminu nie ulegają zaliczeniu. 

(5) Na zasadzie paragrafu niniejszego nie mogą 
być zaliczone do wysługi emerytalnej okresy, zali-
czone już na inne j podstawie. . 

(6) Do dowodów, uzasadniających zaliczenie do 
wysługi emerytalne j okresów, wymienionych w 
ust. (1), stosuj,e się odpowiednio przepisy, dotyczące 
zaopatrzenia byłych skazańców politycznych, z tern, 
że w przedstawionych dowodach - a także w opin
jach komisyj - okresy powinny być ustalane w spo
sób kalendarzowy. 

Do art. 39, 40 i 54 ustawy. 

§ 68. (1) Dopuszczalność poddawania emery
t ów p erjodycznym badaniom lekarskim (art. 39 i 54) 
dotyczy tyik o emerytów, którym do wysługi emery:
talne j doli,czonQ lata na mocy art. 12 ustawy, W sto
sunku do emerytowanych zawodowych wojskowych 
przedmiotem oceny przez w ojskowo-lekarskie komi
sje rew izy jne może być tylk o stopień utraty zdolności 
do pra cy za r obkowej. 

(2) T erminy i wyniki perjodycznych badań le
k arskich powinny być uwidócznione w aktach OSO" 

b owych emeryta, 
(3) Powołanie emerytowanego funkcjonarjusza 

pailstwowego do czynnej służby państwowej na mocy 
art. 39 ust. 2 i art. 40 ustawy może nastąpić jedynie 
p o stwierdzeniu przez komisję lekarską zupełnej 
zdolności do wykonywania obowiązków służbowych 
na tern stanow isku w danym dziale służby, na które 
emeryt ma być powołany, Powołanie do czynnej 
służby państwowej nie może nastąpić wbrew woli 
emeryta , j eż e li emeryt uzyskał już warunki, w któ
rych powinien być przeniesiony w stan spoczynku 
na własną prośbę, 

(4) Przy powoływ,aniu emerytów do służby czyn
ne j na mocy art, 40 ustawy stosuje się odpowiednio 
zasady postępowania, przewidziane wart. 31 ustawy. 

(5) Za odn0śne postanowienia ustaw o państwo .. 
wej służbie cywilnej w rozumieniu art. 40 ustawy na
leży uważać przepisy wskazanych ustaw o przeno
szeniu urzędnika do innej miejscowości lub na inne 
stanowisko służbowe. 

Do art. 43 i 59 ustawy. 

§ 69. Legitymacje, służące jako dowód osobisty 
w zakresie korzystania z ulg, pr.zewidzianych w 
art. 43 i 59 ustawy, wystawia emerytow,anym funkcjo
narjuszom państwowym władza, wypłacająca uposa- ' 
żenie emerytalne, lub władza, wskazana przez Mini- , 
stra Skarbu, a emerytowanym zawodowym wojsko
wym - władza wojskowa, wyznaczona przez Mini-
st ra Spraw Wojskowych. I 

Do art. 50 ustawy. 

§ 70. Przepisy, zawarte w § 54 - 58 i 60 - 67, 
stosuje s.ię odpowiednio do zawodowych wojskowych. 

Do art. 60 i 61 ustawy, 

§ 71. (1) Okoliczność, że śmierć funkcjonarju
sza paIlstwowego nastąpiła: 

a) z p owodu kalectwa 'lub choroby, nabytych 
przez zmarłego po wstąpieniu jego do służby 
i bez własnej winy (art. 9 ust. 2 p. 1) lub 

b) z powodów, określonych wart. 9 ust. 2 1'. 2 
lit. a) - cJ ustawy, powinna być w razie 
wątpliwości ustalona przez komisję lekar
ską, Do postępowania przed komisjami le
karskiemi sŁosuje się odpowiednio art. 31 
ustawy. 

(2) W stosunku do zawodowych wojskowych 
okoliczności śmierci, wymienione w ust. (1) lit. al 
i b), powinny być ustalone orzeczeniem, wydanem 
w drodze pośmiertne,go postępowania rewizyjno-le~ 
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k~r,skiego, którego sposób określają szczególne prze
pISy. 

(3) W braku dowodu przeciwnego należy do
mniemywać, że śmierć funkcjonalijusza państwowe
go lub zawodowe,go wojskowego nas tąpiła z powodu 
kalectwa lub choroby, nabytych przez zmarłeg,o po 
wstąpieniu .jego d,o służby i bez wł.asnej winy. 

§ 72. Doliczenie przy wymiarze pensji wdo
wiej i sierocej 10 lat na mocy art. 61 ust. 3 us,tawy 
jes,t niezależne od tego, czy za życia zmarłego fUJtk
cjonarjusza pańs.twowego lub z.awo'dowego wojsko
wego zos'tał.a sfwierdz'ona trwała utrata zdolności do 
zarobkowania z p.rzyczyn, wymienionych wart.. 9 
ust. 2 p. 2 lit. aj - cJ ustawy. Nafomi,ast doliczenie 
lat na mocy art. 11 ustawy przy wymiarze pensji 
wdowieli i sierocej zawisłe jest przedewszystkiem od 
ustalenia przez komis:ję lekarską za życia funkcjo
narjusz,a państwowego lub .zawodowego wojskowego 
trw,ałei utraty co najmniej 95 % zdolności do za
r,obkowania. 

Do arf. 62 ustawy. 

, § 73. Prawo do !p,ensji sierocej służy jedynie 
dziedom ślubnym i uprawnionym funkcj,onarjusza 
państwowego, zawodowego wojskowego lub emery
ta. O ślubności i uprawnieniu dziecka decydu,je wla
ściweprawo cywilne. 

§ 74. W razie otrzymania prz,ez wdowę, któ
ra ponownie wstąpiła w związek małżeński, jedno
razowej odprawy (art. 74) pensję sier-ocą, począwszy 
o,d pierwsze,go dnia miesiąca, następującego po mie
SIąCU, z,a który należala sięostat.nia rata pensji wdo
wiej, wymierza się według zasad, podanych wart. 62 
lit. b) lub c) us.f.awy. Na tych s,amych zasadach wy
pł,aca .się :pensjlę sierocą przez czas wstrzymania pen
sji wdowiej z powodu zawarcia przez wdowę pono
wnego związku małżeńskiego (art. 74J. Natomiast 
W przypadku, gdy prawo do otrzymywania pensji 
wdowiej zostało zawieszone na mocy art. 73 ustawy, 
;pens~e s,ieroceoblicza się według zasad art. 62 ust. 2 
lit. .a) ustawy. 

§ 75. Przez jedyną sierotę w pojęciu art. 62 
lit. ej ustawy należy rozumieć jedyne dziecko, któ
re nie posiada żyjącego rodzeństw,a (braci i sióstr) 
rodz.one,g'O ani przyrodniego ze strony ojca, nato
miast rodzeńs,two przyrodnie z,e strony matki nie 
wchodzi w rachubę. 

§ 76. Jeżeli zmarły funkcjonarjusz pańs.fwo
wy, z.awodowy wojskowy lub emeryt poz'ostawił 
dzieci z kilku małżeństw, ,a jedna · ż matek oŁrzy
IT,luje pensję wdowią, pemlję sierocą dla wszystkich 
SIerot, pochodzących od tej matki, wymierza się we
dług art. 62 l,it. a) ustawy, a dla sierot, pochodzących 
od matek, które nie żyją lub nie otrzymują pensji 
wdowiej, - na zasadach art. 62 lit. b) ustawy. 

Do art. 63 ustawy. 

§ 77~ (1) Do sierot po funkcjonarjuszkach pań
stwowych stosuje się odpowiednio § 73. 

(2) Przyznanie rpens;ji siel"ocej po matce za ży
cia oaca następuje na czas trwania jego niezdolności 
do pracy z.a'robkowej po stwierdzeniu przez lekarza 
urzędowe;go tej niez,dolności oraz po zh,adaniu przez 
powiatową wł.adzę adminish.a,cji ogólnej stanu mająt
kowego i dochodów ojca. 

Do arf. 66 ustawy. 

§ 78. (1) Przyznanie i wymiar pensyj wdowich 
i s.ierocych nas,tępuje j,edynie w razie wniesienia po
dania rpI'ze.z interesowaną osobę (art. 70 ust . 2). 

(2) Wdowy i sier'oty po funkcj·onarjusz.ach pań
shvowych i zawodowych wojskowych, zmarłych w 
czynnej służbie lub p rz,ed uprawomocnieniem sli ę 
wymiaru emerytury zmarłego (§ 51 ust. (3)), z wy
jątkiem wdów i sierot po zmarłych wSltanie nie
czynnym zawodowych woi'skowych, wnoszą podania 
,o przyznanie pens;ji wdowiej lub sieroce,j do władzy 
(dowództwa formacji, oddziału, zakładu, urz.ędu woj·
skowe,go), w któr,ej zmarły ostatnio pełnił s'łużhę. 

(3) Wdowy i sieroty po funkcjonarjusz.adh pań
stwowych, zmarłych po uprawomocnieniu si,ę wy
miaru emerytury zmarłego (§ 51 ust. (4)), wnoszą 
podania .do wła,dzy, któr.a wy:p.tac,ała lub miała wy
płacać u,pos,ażenie emeryta1.ne zmarłemu emerytowi, 
wdowy zaś i sieroty po z.awod.owych wojskowych, 
zma.rłych w stanie nieczynnym lub w st.anie spo
czynku po ,uprawomocnieniu się wymiaru em,erytu
ry, do Minister.stwa Spraw WoJskowych, jeżeM zmar-
1y był oficerem, a do dowódcy właściwego okręgu 
kor1pus,u (Szefa kier'ownictwa marynarki woienr..ej, 
Dowódcy Korpusu OchronyPo-granic.z.a], jeżeli był 
podoficerem. 

(4) ,W podaniu należy wskazać miejsce zamies,z,
kania ws,zystkich osóh, którym ma być przyznane 
zaopatrzenie emeryt.alne. 

§ 79. (1J Do podania należy dołączyć; 
a) metrykę śmierci męża (ojca); 
h) ;przy ubieganiu się o pensję wdowią - me

trykę ślubu, a przy ubieganiu się o pensje 
sieroce - metryki urodzeń dziec'i, którym 
mają być przyznane 'Densje sieroce j 

cJ poświadczenia zamieszkania ws,zystkich 
o.sób, którym ma być przyznane zaopatrze:-
niej , 

d) oświadczEmia interesowanych osób ' o tern, 
czy i jakie otr.zymują zaopatrzenie ze Skar
bu Państwa; 

e) ,oświadczenia interesowanych osób, ' że nie 
wstąpiły do klasz!toru; . 

f) przy ubieganiu się o pensję wdowią
oświadczenie wd,owyo tern, że małżeństwo 
jej ze zma.rłym nie zostało sądownie rozłą
czone, w razie zaś sądow,ego rozłączenia te~ 
go małżeńsltwa - wypis prawomocnego 
wyroku sądowego lub zaświadczenie s ,ą.du, 
stwierdzające obowiązek zmarłego alimen
towania żony; 

g) przy ubieganiu się o pensję sierocą -
c ś'.viadczenie interesowanych osób o tern, 
czy i jakie za jmu.je sierota stan owisko w 
służbie państwowej lub samorządowej, do 
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którego jest przywiązane stałe uposażenie, 
oraz ewentualnie że sierota nie zawarła 
związku mał'żeńskiego i 

h) przy ubieganiu się o pensję dla sieroty, któ
ra ukończyła 18 lat (art. 72 ust. 2), - za
świadczenie właściwego zakłClJdu naukowe
,go , stwierdzające odbywanie studiów. 

(2) Je,żeli wdowa ubiega się również o pensje 
sier'oce dla swych dzieci, do podania powinno być 
dołączone oświadczenie wdowy, że sieroty, o któ
rych pensje ubiega się, pozostają pod ,jej opieką z sa
mego prawa i że opiz,ka ta nie została jej odj,ęta , n ad
to, jeżeli są dzieci powyże'j lat 15 (w b. zaborze ro
syjskim) lub 18 (w b. z.ahorach austr,jackim i nie
mieckim), - że żadne z nich nie z,ostalo usamowol
nione (upełnoletnione).. 

(3) W razie odjęcia wdowie opieki z samer~o 
prawa i us,tanowienia je j następnie w charakterze 
opiekunki przez właściwyorg.an ,opiekuńczy do po
dania winien być dołącz.ony uwierzytelniony odpis 
aktu ustanowienia (§ 4 ust. (2)), a w 'raz.ie usamo-
.wolnienia (upełnoletnienia) dziecka oraz w przypad
ku, gdy wdow,a ubiega się o pens,ję sierocą dla dziec
ka pełnoletniego , - pełnomocnictwo dziecka. Peł
nomocnictw o do ubiegania się o pens,ję sierocą po
winno być dane na piśmie , przyczem .jednak nie j~~ st 
wymagane uwierzytelnienie. 

(4) Przepisy powyżs1z.e stosuje ,się odpowied
\nio, gdy ojciec ubiega się o pensję dla dziecka na 
'mocy art. 63 ustawy. 

§ 8·n. (1) Do rposlępowania przy wymiarze p en 
syj wdowich i sierocych stosuje się odpowiednio § 49, 
przyczem wdowie (sierotom) do.ręcza ,się odpowiedni 
dehet pensyjny. 

(2) Jeżeli emeryt zmarł po uprawomocnieniu 
się wymiaru emerytury, w dekrecie pensyjnym nie 
wyszczególnia s,ięokresów służby i pracy, niezaH
czonych d o wysługi emerytaLnej zmarłego emeryta 
(§ 49 ust. (5) lit f)) . 

§ 81. Jeżeli wdowa jest uprawniona do odbio
ru pens,ji wdowiej i pensyj sierocych (§ 82), władz,a 
wydaje jeden dekret pensyjny z oznaczeniem wy
so~ości pensyj wdowiej i sierocych. Sie,rot.om, upra
wmonym do otrzymywania pensji 'do rąk własnych, 
Q~az sierotom, nad któremi wdowa nie sprawuje opie
kI, ~ależy wydać osobne dekrety pensyjne. Dekrety 
powtnny być doręczone z ,odpowiedniem zastosowa
niem przepisów, zawartych w § 82, bezpośrednio oso
b~e! uprawnione,j do otrzymywania pensji (pełnolet
me!. upełnotetnionej lub usamowolnionejs.ierocie albo 
opiekunowi nieletniej sieroty). 

§ .82. (1) ~ensj,ę ,sierocą, przyznaną i wymie
T;!:,?ną slerotO'~ mepełnoletnim i n:ieusamowolnionym 
(lllBupełnoletmonym), wypłaca się rodzicowi, pozo
stałemu przy życiu (matce, w przypadku przewidzia
nym w ,art. 63 ustawy - ojcu), o ile sprawuje on 
opiekę nad ,daną sierotą. Jeżeli żaden z rodziców 
nie żyje lub. nie spr,awuje opizki (np, z powodu po
nownego wstąpienia wdowy w związek małżeński), 
pens,ię sierocą wypłaca się ustanowionemu ·opieku-
1ll0W,1. 

(2) Pensj ę sierocą, przyznaną i wymierzoną sie
rotom, zdolnym do działań prawnych (pełnoletnim, 
usamowolnionym lub upełnoletnionym), wypłaca się 
im osobi,ści·z. Sieroty te mogą .jednak upow.ażnić po
z,os,tałeg'o przy życiu rodzica zarówno do w!szczęcia 
i popierania postępowania w celu wyjednania pensji 
s.ier,ocej , jak i do .jej otrzymywania. 

(3) Pełnomoc.nic.two do otrzymywania przyzna
nej i wymierzonej pensji sieroce j powinno być dane 
na piśmie i należycie uwierzytelnione. Uwierzytęl
nienie może być zastąpione osobis,lem podpisaniem 
pełnomocnictwa przez mocodawcę w obecności 
urZiędnika władzy , wy,pł.acającej zaopatrzenie eme
rytalne. UTz,ędnik zaznacza na udzielonem pełno
moc.nictwie, ,jakim dowodem wylegitymował się mo
cod.awca, i potwierdza ustaloną na podstaw.ie; tego 
dowodu tożsamośćos.oby mocodawcy oraz własno
ręczność jego podpisu. 

Do art. 67 ustawy. 

§ 83. Żony i dz.iec.i funkcjonarjuszów pańslwo
wych Lub zawodowych wojskowych, zaginionych na , 
terenie działań wo jennych albo w służbie bezpie
czeństwa lub służbie granicznej, powinny, celem uzy
skania tymczasowego zaopatrzenia w myśl art. 67 
ustawy, złożyć ws:zystkie dowody, wyszczególnione 
w § 79, w trybie, ustalonym dla wdów i sierot po 
funkcj onarjuszach państwowych i z.awodowych woj
s,kowyc.h, zmarłych w czynnej służbie (§ 78). Zamiast 
metryki śmierci osoby te składają zaświadczenie do
wódcy formacji (oddziału, zakł.adu, urzędu wojsko-' 
wego), stwierdzające, wśród jakich okoliqności na
stąpiło zaginienie, i że nie zachodzi pode,jrzenie de
zercji. 

Do ·art. 69 ustawy. 

§ 84. (1) Przez wdowę po funkcjonar.}us,zU 
państwowym , zawodowym wojskowym lub emerycie, 
uprawnioną do otrzymywania pensji wdowiej, rozu
mieć należy wdowę, z którą zmarły zawarł związek 
małżeński przed przejściem w stan spoczynku, o ile 
małżeństwo to aż do śmierci funkcjonarjusza pań
stwowego, z.awodowego wojskowego lub emeryta nie 
zestało prawomocnym wyrokiem sądowym rozłączo
ne od stołu i łoża (separowane), rozwiedzione ani też 
unieważnione. 

(2) Wdowie, z .którą zmarły funkcjona.r;jusz 
państwowy, zawodowy wojskowy lub emeryt zostal 
sądownie r.oz.łączony (separow,any), służy prawo do 
pensji wd,owiej tylko w tym przy;padku, gdy mał
żeńs,two zostało rozłączone z obowiązkiem męża do 
utrzymyw,ania żony. Sk,nro tylko obowiązek ten zo
stał ustanowiony, wdowa ma prawo do pensji wdo
wiej w normalnym wymiarze, chociażby nawet wy
znaczone jej alimenty wynosiły kwotę mniejszą. 

(3) Należy uważać, że rozłączenie s·ądowe na
stąpiło z obowiązkiem mę·ża do utrzymywania żony, 
zarówno w tym przypadku, gdy obowiązek taki z,o
stał na męża nałożony w wyroku sądowym, jak' 
i :wówcz.as, gdy wypływa on z umów małżeńskich, 
zawartych prze d uzyskaniem wyr'oku sądowego W · 
sprawie rozłączenia zgodnie z właściwemi przepi
sami prawa cywilnego. 
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(4) Faktyczne oddzielne pożycie małżonków 
przed śmiercią funkcjonarjusza państwowego , zawo
dowego wojskowego lub emeryta nie pozbawiawdo
wy prawa do pensji wd.owiej. 

(5) Separacja, rozwód oraz uniewazmenie mał
żeństwa w niczem nie wpływają na prawa sierot do 
pens,ji sierocej. 

Do art. 72 ustawy. 

§ 85. Przepisy, zawarte w § 31 ust. (1), stosu
ją się odpowied,ui.o do wdów i sierot. 

§ 86. Skazanie wdowy lub sieroty, połączone 
z utratą praw publicznych (art. 45 kod eksu karnego~~ 
samo 'przez się nie powoduje utraty prawa do penSJI 
wdow.iej lub sierocej, o ile inne przepisy takic.h 
skutków z tern s·kazaniem nie łączą. 

§ 87. Sieroty otrzymują pensje sieroce po 
ukończeniu 18 lat, gdy uczęszczają do szkół pań
stwowych publicznych lub szkM pry~a0ych z up:-a
wnieniami szkół pańsitwowych (pUbhcznych), Jak 
również, gdy pobierają nauki w szkołach prywat
nych, nie,posiada.jący,ch uprawnieli szkół ~aństwo-, 
wych (publicznych), a nawet gdy kształcą S;lę W d.o
mu, z tern jednak zas,trzeżeniem, że nauka ta. odb~
wać się ma według systemu i. programu szkc:ł p~n
stwowych (publicznych). OkolIczność, że nauka. Sle
roty odpowiada w.spomnianym warunkom, p.owmna 
być w .odpowiedni sposób udowodniona, Jak np. 
przez zlożenie odpowiednich egzaminów wstępnych, 
końcowyc:h lub nawet częściowych. 

Do art. 74 ustawy. 

§ 88. (1) Odprawę na mocy art:. 74 :us,tawy 
przyznaje i wymierza wdowom po funkCJonarJusza~h 
pańs,twowych izba skarbowa, która wypłacała penSję 
wdowią, wdowom zaś po zawodowych wojskowych
władze, które przyznały pensję wdowią. 

(2) Prawo do odprawy z tytułu zawarcia po
nownego związku małżeńskiego służy również wdo
wom, które poz.ostają w czynnej służbie pańs,two
wej. 

§ 89. (1) Celem otrzymania odprawy wd,owa 
powinna wnieść podanie do władzy, powołanej do 
przyznania i wymiaru tej odprawy. 

(2) Do podani,a o odprawę naL~ży dołączyć na
stępujące dowody: 

. a) metrykę ponownego ślubUj 

h) z.aświadc.zenie właściwejvowiat?wej :vladz~ 
administracji ogólnej, stwlerdzaJące, ze mąz 
jest obywatelem polskim, w razie zaś, gdy 
jesto,bywatelem pa.ństwa ·obcego, - z~
świadczenie właściwej władzy danego pan
stwa należycie zalegalizowane, iż ustawo
daw~two danego ; państwa udziela r~wn i .2ż 
odpraw wdowom po emęrytach panstwo~ 
wych, wychodzących z.amąż za obywat el! 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

(3) Jeżeli złożenie podania o przyzn.~nie odPfa.
Wy nastąpiło przed wymierzeniem penSJI wdOWIej, 

naprzód powinna być wyd,ana decyzja co do l!.praw.
nień wdowy do pensji wdowiej. 

(4) Przy ustalaniu wys,oko.ści odprawy za pod
stawę służy pensja wdowia, przypadająca za ' ten 
miesiąc, w którym wdowa wstąpiła ponownie w 
związek małżeński. 

§ 90. (1) Jeżeli wdowa w ciągu trzech miesię
cy od dnia zawarcia ponownego związku małżeń
skiego nie wniosła podania (chociażby bez dowo
dów) o przyznanie odprawy, zachowuje jedynie pra
wo do pensji wdowiej na przypadek ponownego 
owdowienia. W tym przypadku wypłata pensji wdo
wiej zostaje wwow.iona od pierwszego dnia miesią
ca, następującego po ponownemowdowieniu, z za
s trzeżeniami, przewidzianemi wart. 70 ust. 2 i 3 
ustawy. 

(2) Rozwiązanie ponowni,e z,awarte,go związku 
małżeńskiego w inny s:posób, niiŻ przez śmie'rć rnęża 
or·az r,azłączenie sądowe ponownie zawartego. mał
żeństwa nie pociąga za sobą przywrócenia prawa do 
otrzymywania pens,ji wdowiej. Jednak wdowa odzy
skuje prawo do pellSlj i wdowiej po śmierci męża, 
z którym p oprzednio z.ostała sądownie rozłączona. 

(3) W razie unieważnienia ponowniezawarle
go związku małżeńskiego wdowa odzyskuje prawo. 
do p ensji wdowiej od pierwszego dnia miesiąca, na
st~'Pującego po uprawomocnieniu się wyroku sądo-

. we.go, orzekającego nieważność tego małżeństwa. 

Do art. 77 ustawy. 

§} 91. (1) Do. zwrotu kosztów p.rzesiedlenia 
mają prawo jedynie wdowy i sieroty, codo. których 
n ie zachodzą przes.zkody, przewidziane wart. ·69 
ustawy, sieroty zaś nadto, o ile nie ukończyły 18 
roku,a: w razie odbywania studjów w za'kłąda<;:h 
naukowych - 24 roku (art. 72i). 

(2) Postanowienia, zawarte w § 26-29, !!.tosu
ją się odpowiednio, do przesiedleń, uskuteq;nionych 
przez wdowy i sieroty, z odchyleniami, pr.z.ewidzia
nemi w § 92 ~ 96. 

§ 92. (1) Wdowa i sieroty, pozo,stałe po run
kcjcnarjusztJ. pańs,twowym lub zawodowym woj,sko
wym, zmarłym w czynnej służbie, mają prawo do 
zwrotu ' kosztów przesiedlenia, o ile nabyły prawo 
do zaopatrzenia emerytalnego, a w przypadku, gdy 
tego prawa nie nabyły, o ilezlllarły funkcjonarjusz 
państwowy lub zawodowy wojskowy był stałym 
funkcjona r juszem państwowym . 

(2) Wdowa i sieroty, pozostałe po fun'kc.jo
narjus~u państwowym lub zawo·dowym wojskowym, 
zmarłym w czynnej służbie, otrzymują zwrot ko
sztów przesiedlenia z miejsca dotychczasowego za
mieszkania bez wz,ględu na ostatnie miejsce służbo
we zmarłego męża lub ojc.a (art. 77 zdanie 1). Nato
miast wdowy i sieroty po funkcjonarJiuszachl'ań
stwowych i zilwodowyc:h wojskowych, którzy zmarli 
w ciągu roku po przeniesieniu w stan spoc2;ynku, 
a przed dokonaniem przesiedlenia, mają prawo do 
zwrotu kosz.tów przesiedlenia z ostatniego miejsc.a 
służbowego zrparłego ftmkcjonarjus.zą., Czy też woj
skowego do przyszłego miejsca zamieszkania w kra-
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ju lub na ,obszar.ze W. M . Gdańska (art. 77 zdanie 2 
w związ,ku z art. 21 u.st. 1). 

(3) Prawo do żądania zwrot u k osztów prze
siedlenia służy również wdowie i siero tom, za
mieszkałym w chwili śmierci funkcjonarj,usza pań
stwowego lub zawodoweg,o wojskowego razem z nim 
zagranicą, Ijeżeli wyjazd zagranicę nastąpił z p owo
du przeniesienia funkc,jonar,jusz,a pa11stwow ego lub 
z,awodowego wojskowego na stanowisko w służb i e 
za'granicznej i jeżeli nowe miejsce zamieszkania 
znajduje się w kraju lub na obszarze W. M. Gdań
ska. W tym przypadku mają odpowiednie zastoso
wanie przepisy, normujące sprawę n al eżności za 
pr.zenies,ienia z urz,ędu w służbie czynnej,od.bywane 
poza granicami Państwa, w odniesieniu do funkcjo
nar;juszów państwowych lub zawo dowych wo,j,sko
,wych, odwołanych do kraju, z odchyleniami, analo 
gicz:nemi do tych, ,jakie są przewidziane w poprzed
nich us,tępach n iniejszego paragrafu oraz w § 93-96. 

§ 93, Termin roczny, przewidziany wart. 77 
W związku z art. 21 ust. 2 i 3 ustawy, nal eży obli
czać w ten spos,ób, że wdowy i sieroty po funkc jo
nar,juszach państwowych i zawodowych wojsko
wyc1h, zmarłych w czynnej sł,użbie, korzystają z pra
wa do zwrotu kosztów przesiedlenia, o ile ono na
stąpiło w cią,gu roku od daty śmierci funkcjonariu
sza lub wo:j skowego, wdowy zaś i sieroty, pozos t ałe 
po funkcjnnarjuszach i wojs:kowych, zmarłych w cią
gu 'roku po przeniesieniu w stan spoczynku, a przed 
dokonaniem przesie::d:lenia, - o ile przesiedlą s,ię w 
ciągu roku od daty przeniesienia zmarłego f,unkcj o
narjusza lub wojskowe,go w stan spoczynku, nieza
leżnie od daty śmierci męża czy też ojca. 

, § 94, (1) Prawo do zwrotu kosztów p.rzesie
dlenia s.łuży sier-otom jedynie w braku wdowy, 
upraw,nionej do otrzymania zwrotu kosztów prze
siedlenia. 

(2) Prawo do z,wrotu kosztów przesiedlenia 
służy sier,otom łącznie. 

(3) Prawo do zwr,otu koszlów przesiedlenia nie 
służy wdowcowi po funkcljonarjuszce państwowej. 

",.' § 95, Jeżeli przepisy, normujące sprawę na
F!~żności w razie przeniesienia w czynnej służbie, 
uzależniają wysokość pewnych świadczeń od ro
dzinnego stanu funkcjonarjusza państwowego lub 

· zawodowego wojskowego, przy określ aniu tegosta
nu bierze się pod uwagę wdowę, a gdy ta nie żyje, 
j,edną z uprawnionych sierot zamiast zmarłego fun

, kc,jonarjusza państwowego lub zawodowego wojsko
· wego. 

, § 96, (1) Wdowa i sieroty, które pragną uzy
· skać ~wrot kosztów przesiedlenia, powinny złożyć 
' podame do władzy, oznacz'onej w § 29, dołączając 
oprócz dowodów, w tymże przepisie wymienionych, 
metrykę śmierci zmarłego męża lub ojca, o ile nie 
znajduje się ona w aktach osobowych. 

(2) W przypadku przesiedlenia wdowy i sierot 
· t zagranicy (§ 92 ust. (3)) władza która przyznaje 
' zwrot kosztów przesiedlenia, może' zażądać od osóh, 
ubiegających się o to, złożenia deklaracyj lub do
wodów, stwierdzających wyjazd zagranicę z powo
du przeniesienia zmarłego męża lub ojca na stano
:wisko VI służbie zagranicznej i zamieszkiwanie za-

g,ranic ą razem ze zmarłym funkcjo narjuszem pań
stwowym lub zawodowym w ojskowym, jeżeli oko
lic znośc i te nie wynikaj ą z akt osobowych zmarłego 
i nie mogą być ustalone z urzędu. 

Do art. 78 usta.wy. 

§ 97, (1) Prawo do pośmiertn ego służy prze
dewszystk iem wdowie , o ile małż eńs twn z nią zmar
łego nie zostało sądowni e rozwiązan ,z w drodze roz
ł ączenia, rozwodu lub unieważnienia. W razie są
dowego l"ozłączen ia małżeństwa wdow a nie ma pra
wa do pośmiertnego, nawet gdy ustanowiony wstał 
obowiązek męża a limentowania żo ny, co nie wyłą
cza możliwoś ci zastos ow ania art. 78 ust. 3 zdanie 2 
u stawy. 

(2) Jeżeli wdowa nie m a pra wa do pośmiert
nego lub t ego prawa s ię zrz ekła , pośm iertne należy 
s ię w te j samzj wysokości d.zie ciom · ślubnym, upraw
nionym i pasierbom zmarłeg o , o ile zmarły faktycz
nie je utrzymywał, b ez względu na to, czy zmarły 
pozostawił jakik olw iek maj ątek. 

(3) Przy obliczaniu wysokości pośmiertnego za 
p odstawę obliczenia należy wziąć uposażenie · eme
rytalne , ,otrzymywane ost atnio przez zmarłe,go, ze 
wszyst.kiemi należnemi zmarł emu emerytowi do
datkami. 

(4) W braku dzieci ślubnych, uprawnionych 
i p asizrb ów oraz w p rzyp adku, gdy os:oby te zrzekły 
się p ośmiertnego, nal eży przyznać osobom (krew
? ym zmarłego lub obcym), które łożyły na leczenie 
I p ogrzeb, u dowodrnione k oszty tego leczenia i po
grzebu do wysokości trzymiesięcznego uposażenia 
emerytalnego zmarłego , jeż eli koszty te nie znaj
dują pok rycia w pozostałym po zmarłym majątku 
ruchomym ani nieruchomym. 

(5) Jeżeli zmarły pozostawił pewien majątek, 
który jednak nie wystarcza na pokrycie kosztów 
ostatniej choroby i pogrzebu, wypłata udowodnio
nych kosz tów leczenia i pogrzebu do wysokości 
pośmiertnego następuje po potrąceniu kwoty, odpo
wiadającej wartości tego majątku, przyczem w tym 
przypadku osoba, ubiegając.a s'ię o zwrot Łych kosz
t~w, powinna prze dstawić prócz dowodów, wymie
Ulonych w § 98 ust. (2) lit. cJ, zaświadczenie s.ądu lub 
powiatowej władzy administracji ogólnej, stwier
dz.aj ące, jaką wartość posiada majątek, pozostały po 
zmarłym, oraz j aką część tego majątku otrzymała 
osob a, ubiega j ąc a si ę o zwrot kosztów leczenia i po
grzebu. 

(6) Jeżeli jest ,kilkoro dzieci (dzieci i pasier
b.ów), przedewszystkiem należy przyznać tym .cizie
ClOm, które poniosły koszty leczenia i pogrzebu 
zmarłego, kwoty, stanowiące z,wrot tych kosztów, 
ewentualna zaś pozostał,ość zostaje podzielona na ' 
równe części pomiędzy. wszystkie dz~eci, które po- ' 
zostawały na utrzymamu zmarłego. 

(7) Jeżeli kilk.a osób ubiega się o zwrot kosz
tów leczenia i po,grzebu, kwotę zwracanych kosztóW 
leczenia i pog~ze~m dzieli si'ę między te osoby w sto~ : 
su:nku ,do ?omes~onych wydatków i zaciągn.~ętych 
zobow1ązan, zW.1.ązanych z chorobą i pogrz.ebem 
zT?arłego, przyczen;t ~w:z,ględnia się przedewszyst
lnem koszty leczema l pogrzebu niezbytkowuego. 

. § 98, (1) Pośmie rtne (zwrot kosztów leczenia: 
1 pogrzebu) po emerytowanym funkcjonarjuszu pań .. 
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i etwowym przyznClije izba skarhowa, 'która zmarłemu 
wypłacała lub powinna była wypłac,ać uposażenie 
'emerytaLne. Wypłatę pośmiertnego uskutecznia wła
dza, która wypłacałaby pensję wdowią lub sierocą 
po zmarłym. 

I (2) Osoba, ubiegająca się o uzyskanie pośmiert-
ne,go (zwrotu kosztów lecz,enia i pogr:zebu), powin
na wnieść do władzy, -oznaczonej w ustępie po
przednim, podanie i dołączyć do niego następujące 
dowody: 

,a) jeżeli o po.śmiertne ubiega s~ę wdowa, -
metrykę śmierci męża i oświadczenie, że 
mał'żeństwo zmarłego z osobą, ubie,gającą 
się ,o pośmiertne, nie z:ostało sądownie roz
wiązane (§ 97 ust. (1)); 

, b) jeżeli -o pośmiertne ubiegają się dzieci lub 
pasierby, które poz.osbwały na utrzymaniu 
zmarłego, - met~rY'kę śmierci ojca lub oj
czyma, zaświadczenie właściwej powiato.
wej władzy administracji ogólnej, że osoby, 
ubiegające się .o pośmiertne, pozostawały 
na utrzymaniu zmarłego, oraz metryki uro
dzeń wszystkich osób, ubiegających się 
.o pośmiertne, a jeżeli są niemi również pa
sierby, - także metrykę ślubu zmarłe,go 
z matką danego pasierba; 

c) jeżeli inni krewni lub osoby obce ubiegają 
się o zwr'ot kosz,tów leczenia i pogrzebu, -
metrykę śmierci zmarłego, poparty dowo
dami rachunek poniesionych 'kosztów le
czenia i po,grzebu oraz zaświadc.zenie sądu 
lub powiatowej władzy administracji ogól
nej o tern, czy i jakielj wartości maj,ątek ru
chomy lub nieruc:homy zmarły pozost.awił 
po sobie. 

Do art. 81 usta,wy. 

§ 99. Zali.czanie służby w trybie art. 81 na
stępuje równocześnie z zaliczeniem służby pańs,two
wej, gdy dany funkcjonar.jusz państwowy lub zawo,
dowy wojskowy przechodzi w stan spoczynku z za
str,zeżeniem postanowień art. 4 ustawy z dnia 
18 marc,a 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 239·). 

§ 100. Odmawiając zaliczenia do emerytury 
okresu służby w państwie zaborczem na mocy 
ad. 81 ustawy, władza powinna r,ozpatrzyć możli
Wość doliczenia tej sł.ażby na zasadzie art. 97 lub 
art. 101 lit. b) ustawy, jako pracy zawodowej. 

§ 101. Przez służbę w państwach zabor:czydh, 
której z,aliczenie normuje art. 81 ustawy, należy ro
~umieć j.edynie s'łwżbę państwową (cywilną lub w-oj
skową), pełnioną w jednem z państw zaborczyc.h 
(Austw-W,ęgry, Niemcy, Rosja) w okresie, kiedy 
państwo to miało jeszcze charakter państwa zabor
Cze,!!o (§ 106), i na ohs z,ar z e, na który w czasie peł
nienia służby roz,ciągała się władza tego państwa, 
bez wz'ględu na to, czy obs.zar ten wchodzi obecnie 
W 'Skład Rzeczypospolitej Pols.kiej. Natomiast nie mo
Ze być uważana za służbę w państwie zaborczem 
służba na ,obszarz,e, . który obecnie należy do Pań
liltwa Pols,kiego, pełniona w okresie przejściowym 
przed objęciem teg'0 obszaru przez władze polskie, 
a p'0 opuszczeniu g'0 przez władze zaborcze. 

§ 102. (1) Art. 81 ustawy dotyczy jedynie 
.tych osób, ktÓore nabywają prawo do uposażenia 

emerytalnego na zasadiie posJtanowień, zawartyc,h 
wtyŁułach I i n 'Il!stawy. Osoby, które nie zosŁały 
przyjęte do służby stałej lub w chara:kterze zawo
dowych wojskowych w rozumieniu art. 1 ustawy, 
iffiOlgą otrzymać zaopatrzenie emerytalue lub ,odpra
Wię jedynie na mocy art. 82, 95, 102, 103, 1'04 lub 
108 ustawy. . 

(2) Zalicza1:ność sł,użby w państwie zaborczem 
nie jest zależna od te.rminu wstąpienia do sł,użby 
pol.skiej i terminu uzy,slkan.ia charakteru s.tałe,go 
funkcjonarjus.za państwowego lub zawodowego woj-
skowego. . 

(3) ,Wystąpienie z polskiej s~użby państwowej 
nie unicestwia praw, nabytych w służbie państw za, 
borczych, natomiast wydaleni'e z poI,skie~ służby 
państwowej z pozbawieniem praw emerytalnych 
rozciąga się również na prawa, nabyte w służbie 
państw zaborczych. 

. § 103. Służba, pełniona w b . Wydziale Kra-
jowym, zalicza ,się na mocy art. 81 ustawy, tylko 
n ile była zal:iczalna w my'śl przepisów emerytalnych 
b. ,Wydział,u Krajowego. 

§ 104. (1) O zaliczalnośc.i clanegookres.u służ
by w państwie zaborczem na zasadzie art. 81 usta
wy decydują wyłącznie przepisy, które obowiązy
wały w danem państwie zabor,czem; normują one 
równie.ż stosunek, w jakim ma nastąpić zaliczenie 
lat tej służby. Jednaks:łużba ' w państwie z.aborczem 
nie może być z aEcz·on a w stosunku korzystniejszym 
niż ten, w którym służba ta byłaby zaliczlona,gdy· 
by była peł\niona w Państwie Polskiem. Zastrzeże
nie to ma z.asŁosowanie przy obliczaniu w)'is:okości 
z,aopatrzeń emerytalnych, lecz nie przy rozstrzyganiu 
kwestji nabycia uprawnień ,emerytalnych z mocy 
art. 82 lub 95 ustawy. 

(2) Jeżeli przepisy państwa zaborc,ze!!o prze
wid,ują uprzywilejowany sposób zali'czania lat służ
by, pełnionej w szczególnych okolicznościach, .które 
w Państwie Polskiem nie maj·ą odpowiednika (np. 
służba w kolon~ach), należy stosować przepisy ·pań
stwa zaborczego. 

(3) Jeżeli' prz.episy państwa zaborczego u~a
leżniałyzaHczalność danego okreslu służby wojsko
,wej od bezpośredniego ws,tąpienia po jejodbyc.iu do 
państwowej służby cywilnej, art. 85 ustawy ' nie (ma 
'Zastosowania i warunek bezpośredniego przejścia te 
służby wojskowej do cywilnej należy uważać ' ia 
spełniony, o ile dana os'oba poo zwolnieniu z wojska 
państwa zaborczego wstąpiła do państwowej służby 
cywilnelj wdanem pańs,twie zaborczem lub też ' w 
czasie, w którym dane państwo nie utraciło .jes,zcze 
charakter.u zabor.czego (§ 106), pozostawała w woj
sku tego państwa, a następnie bez.pośrednio wstąpi
ła do poLskiej służpy państwowej lub do wojska pol
skiego (polskich formacyj wojskowych), w razie z,aś 
iSltnienia przerwy między służbą wojskową w woj
sku pańswa z.aborczego, a następną cywilną (pol,ską 
lub w państwie z.aborc.zem) służba wojskowa w pań
stwie zaborczem nie jest zali c zaln a. Za przerw,ę nie 
uważa się okresu prz,ebywania w niewoli oraz okre
su, podczas którego powrót dro kraju był dla danej 
osoby zupełnie niemożliwy. . : ' 

§ 105. Służba samorzą.dowa w Państwie - Pol
skiemjest zalicz,alna W trybie art. 81 'Ust. 2 .ustawy: 
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jedynie osobom, które po odbyciu tej służby wstą
piły do służby państwowej i przed dniem 1 paź
dzi,ernika 1923r, uzys:kały charakter stałych funk
c}onarjuszów lub zawodowych wojskowych. 

§ 106, (1) Za służbę w państwach z,aborczych 
uważa Słę służhę cywilną i wojskową, pełnioną w 
Rosji "- prz,ed dniem 1 Listopada 1917 r, według ka-
1endarza gregorjańskiego (nowego stylu), w Auslro
Węgrzech - przed dniem 1 listopada 1918 r., służbę 
cywilną w Niemczech - przed dniem 10 stycznia 
1920 r., a służ,bę woj.slkówą w wo,js,ku niemieckiem -
przed dniem 27 grudnia 1918 r. 

(2) W razie wątpliwości domniemywa się, że 
.we ws'zystkich dokument.ach, dotyczących służby w 
Rosji, pełnionej pr~ed dniem 1 list.opada 1917 r., da
ty s·ą oznacz.one według kalendarz.a juljańskiego 
(sbrego stylu). Daty te przy wymiarze zaopatrz,enia 
emerytalnego należy zastąpić datami, obHc'zonemi 
według kalendarza ,gregorjańs.kiego (nowego stylu), 
przez przesunięcie ich o trzynaście dn.i, a jeżeli clho
dzi o służbę, 'Pełnioną przed dni'em 1 marca 1900 r., 
o dwanaście dni naprzód, 

(3) Niemiecką słu:żbę cywilną na cz·ęści obsza
ru plebiscytowego GÓrne.go Śląska, przyznanej Rze
czypospolitej Polskie,j na mocy decyzji Rady Amba
sadorów z dnia 20 października 1921 r" przyjętej 
przez Rząd Pols,ki uchwałą Rady Minis,hów z dnia 
22 paździ.ernika 1921 r., podaną do wiadomości 
oświadczeniem rządowem z dnia 23 maja 1922 r, 
(Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 3(9), liczy się do dnia 
20 października 1921 r. niemiec.kim funkcjonarju
szom państwowym, którzy przy obejmowaniu Gór
nego Śląska przez władze polskie byli zatrudnieni 
naobszarz'e plebiscytowym i pozostawali na swych 
stanowiskach służbowych, z których zostali bez'Po
średnio przyjęci do polskiej służby państwowej. , czas 
służby W państwie niemieckiem jako zaborczem li
c.zysię do dały przejęcia władzy w miej'scu urz,ędo
w,ani,a pr.zez Państwo Polskie, najdłużej jednak do 
dnia 20 lipca 1922 r. 

(4) Niemiecką służbę cywi,lną na obszarze t. zw. 
. Wałów Kwidzyńskich (5 wsi na północ od Korzenio
wa), pr.zyznanym Rzeczypospolitej Polskiej na mocy 
ochwały Rady Ambasadmów z dnia 12 sier,pnia 
1920 ,r, (Dz, U. R. P. z 1927 r. Nr. 54, poz. 470 za
łącZln1k 1 art~cle II p. 3-0), Liczy się do dnia 12 sierp
nia 1920 r, 

(5) Px,zep~sy powytszych .ustępów nie narusza .. 
ją WI niC'zlem pos,tanowień, dotyczących zaliczalnośd 
s~tUiJby do wy,sługi emerytalnej, zawartych w umD
wa:c:h międzynarodowych, w szczególności art. 501-
506 konwencji niemiecko-polskiej, dotyczącej Gór
ne,~o Śląska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 
1922,J', (.Dz. l!. R. P. Nr. 44, załącz.nik do poz; 371). 

§ 107. Przez służhę w zawodzie nauczyciel
skim w pojęciu art. 81 ust, 4 ustawy należy rozu
mieć z.arówno czynną służbę nauczycielską,iak 
i służ.bę zawodowych naucz.ycieli w charakterze 
funkcj.o:narjuszów państwowych, pełnioną w pań
stwowym nadzorze s,zkolnym. 

Do art. 82 ustawy. 

§ 108, (1) Przez emerytowanych funkcjonar
jus:z6w państwowych :i emerytowanych z.awodowych 

w ojskowych państw zaborczyc:h rozumlec należy je
dynie osoby, które zostały przeniesione w ,stan spo
czynIm przez wład?:e dane,go państwa w okresie, gdy 
miało ono jesz,cze charakter pJ.ństwa zaborczego 
(§ 106). Narówni z pfzenizs,ieniem w stan spoczynku. 
przez władze państw3. zaborczego należy trakto'wać' 
przenies,ieni'e w stan spoczynku, u:skutecznione przez 
szczególne organa, powołane do hkwidowania sto'" 
sun'ków w pa1'lstwach zaborczych. 

(2) Byłym zawodowym wojskowym państw za
borczych służy prawo do uposażenia emerytalnego 
na zasadzie art. 82 ustawy także wówczas, gdy 
wprawdzi'2 nie zOIstali oni p rzez władze danego pań
stwa przeniesieni wSItan spoczynku, jednak w okre
sie, gdy dane państwo mialo .jeszcze charakter pań~ 
s.twa zaborczego (§ 106), .nabyli prawo do pełnego 
uposażenia emerytalne.go (art. 105 ust. 6). Zasada 
powyższ.a nie dotyczy jednak byłych funkcjonarju
szów państwowych pat'islw zaborczych. 

§ 109. (1) O tern, czy zawodowy wojskowy 
pańs~wa zaborczego nabył prawo do pełnego upo
sażenia emerytalnego, i w związku z tem,czy powi
nien być uważany za emeryta w rozumieniu art. 82 
ustawy, decydu~ą wyłącznie przepisy państwa z,a
borcze.go, chociażby nawet ptzewidywały one zasa
dy korzys.tniej.szic, niż obowiązujące w polskiej służ
bie państwowej (§ 104 ust. (1) zdanie 3) . Natomiast 
przy wymiarze · uposażenia emerytalnego byłym 
funkcj-onarj.usz1om państwowym i zawodowym woj
skowym państw zaborczych według norm art" 19 
stosuje się ·odpowiednio § 104 ust. (1) zdanie 2 oraz 
ust. (2) i (3). 

(2) Przy oMic.zaniu wysokości uposażenia eme
rytalnego emerytowanym funkcjonarjusz.om pań
stwowymi emerytowanym wojskowym państw za
borczych należy naprzód uskutecznić wymiar tego 
uposażenia za zal~czalne lata służby wedłu:g norm 
art. 19 ustawy, biorąc za podstawę wymiaru uposa· 

,żenie, przywiązane do grupy uposaż.enia, do której i 
dany emeryt został zaszeregowany (art. 83), a na
s,tępnie od kwoty, ustalone,j w ten sposób, wymie
rzyć uposażenie w wysokości 75 % . 
Do a·rt. 84 ustawy, 

§ 110, Art. 84 ustawy stosuje się również do 
wdów i sierot po funkc;'onarjuszach państwowych, 
zawodowych woj.skowych i: emerytach. . 

§ 111. Udowodnienie uczestnictwa w kasach 
zaopatrzenia pańs:twa zaborczego jest obowiązkiem: 
osoby interesowaneJ, 

§ 112. (1) Funkcjonarjuslz'e państwowi: i za
wodowi wojskowi, pozostający w czynnej służbie, 
a zamierzający skorzystać z postartowień art. 84 
ustawy, powinni złożyć przełożonej władzy de·kJa,. ' 
racj 'ę, mocą którejods.tępują na .rzecz Skarbu Pań .. 
stwa wszelkie prawa, służące im z tytułu ucz,eBt-' 
nict.wa w kasach emerytaLnyc.h (innych kasach zao.., 
pa trzenia) lub z tytułu opłacania składek emerytal"" 
nych do kas państw zahorczych, 

(2) Funkcj.onar.jusze państwowi i zaw,odow:i woj'" 
skowi, którzy pod.jęli 'WiP'ł.ac,one ,do tych kas skła·dki,f 
powinni złożyć pt',z,ełożonej władzy z.obowiąz,anie ' 
zwrócenia Skarbowi Pańs,tlwa tych składek w walu..; 
c.ie pal.skieJ według ustalon!e.go kur,su. 
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(3) Funkcjonarjusze państwowi i zawodowi 
wojskowi, którzy tylko częśc.iowo podjęli wpłacone 
składki, powinni złoiyć deklarac.ję i zobowiązanie. 

§ 113. (1) Doliczenieodpow!edniego okresu 
służby do wysługi emerytaln2j na zasadzie art. 84 
ustawy następuje z zastos,owaniem § 104 po złoże
niu deklarac~i i uiszczeniu w całości kwoty, należnej 
Skarbowi Państw,a na mocy wys,tawionego zobowią
zania (§ 112). 

(2) Prawo do ot.rzymywania uposażenia emery
talnego w zwiększonym wymiarze uzys.kuje osoba 
int'eresowana od pierwszego dnia miesiąca, następu
jące,go po zwróceniu w całości podjętyc.h s,kładek lub 
po odstąpieniu praw na rzecz Skarbu Państwa. 

(3) Uiszczenie przez funkcljonarjusza pańs,two
we go lub zawodowego wojs kowego jedynie ~zęści 
podniesionych składek nie upoważnia do żądama za
Uczenia odpow,iedni,ej cz'ęści ,okresu przynależności 
do danej kasy. 

§ 114. (1) PrzepIsy § 112 i 113 stosują się od
powiednio do emerytów, :którzy w dniu 1 paździer
nika 1923 r. otrzymywali już zaopatrzenie emerytalne 
ze Skarbu Państwa, tudz,ież do wdów i sierot po 
tych emerytach oraz ,po funkcjonarjusz,ach pańs,two
wych i z,awodowych wojskowych. 

(2) Wdowy ] sieroty po funkcjonarjusza ch i .za
wogowych wojskowych państw zab orczych, którzy 
podnieśli swode osobiste składki emerytalne, lecz 
pozostawili składk i na rachunku żon i dzieci, nie są 
obowiąz,ane zwracać Skarbowi Pafls,twa podniesio
nych składek i składaj,ą jedynie deklarację (§ 112 
ust. (1)). 

Do art. 85 ustawy. 

§ 115. (1) Przez przerwy w pojęciu art. 85 
ustawy należy rozumieć wszelkie p rz'erwy między 
służbą w państwie zaborczem a służbą w Państwie 
PoIskiem, niezależnie od terminu wstąpienia do służ
by w Państwie Pols.kiem, . oraz przerwy między dwo
ma okresami poI.skiej .służby państwowej, zakończo
ne ponownem wstąpieniem do tej służby przed 
dniem 1 października 1923 r. 

(2) Przewidziany wart. 85 ustawy wyjątek od 
zasady ni'eprz.erwa1ności służby nie dotyczy przer;-v 
między poszczególnemiokresami służby w państwIe 
zaborczem, je.żeli przepisy tego państwa wymagały 
ciCl!głości służby (§ 104 ust. (3)), oraz przerw między 
'okresami polskiej służby państwowej, niezakończ.o
nyc!h ponownem wstąpieniem do tej służby przed 
dniem 1 października 1923 r. 

(3) Za wstąpienie do polskiej służby państwo
wej należy, uważać wstąpienie do służby, z.a'liczal,n:ej 
do emerytury, a więc również wstąpienie w cha
. rakterze funkcjonarjusza prowiz,orycznego, prakty
kanta lub pracownika kontraktowego, o ile następ
nie dana osoba uzyskała bezpośredn io nominacj'ę na 
stanowisko stałe (art. 37 p. 1 i p. 2 ust. 2). 

§ 116. Przez wyrażenie "zwolnienie z przy
czyn natury politycznej" należy wzumieć zwolnie
nie z powodu działalności, połączonej z korzyścią 
dla Narodu i Państwa Polski'ego. Przyczyna powin
na być wykazana dowodami, niebudzącemi żadnych 
wątpliwości (dokumentami lub zeznaniami co naj-

' mniej dwóch wiarogodnycih osób). 

Do art. 95 ustawy. 

§ 117. (1) Nieprzyj,ęcie byłego funkcjonari.u: 
sza państwowego paflstwa zaborczego do pol.s:kle,j 
służby państwowej z przyczyn innych, aniżeli br~k 
etatu, w szczególno1;c.i z powodu przekwc.zone,go Wle
>ku lub niezdolności do służby nie uprawnia do ko
r'zystania z dobrodziejstw art. 95 ustawy, jedna.k 
przyjęcie byłego funkcjonariusza państwowego pan
sIwa zaborczego na stanowi.s,ko prowizoryczn,z lub 
do pracy konlraktowe,j powinno być uważane za 
równoznaczne z ni eprzyjęciem z powodu braku etatu. 

(2) Były funkcjonarjusz państwowy państwa 
z,aborczego uzyskuje prawo do uposażenia emerytal
nego na mocy art 95 ustawy dopiero po z,gło~zeniu 
tego prawa, uskuŁecznionem po nasŁaniu warunków, 
przewidzianych wart. 28 ustawy. Zgłoszenia wcześ
niej,ś,ze nie mają znacz.enia prawnego. 

(3) Przez nastanie warunków, prz,ewidziany~h 
wart. 28 ustawy, należy rozumieć przekroczellle 
prz.cz danelgo byłeg,o funkcjonariusza państwa za
borczego sześćd.ziesiątego roku życia lub ut:atę 
zdolności do zajmowania jakiegokolwiek stanowlska 
w .służbie państwowej . Natomiast niezdol.ność do 
zajmowania w polskiej sltużbie pańs,twowej stanowi
ska, odpowiadające,go stanowisku zajmowanemu, w 
państwowej służbie zaborcze,i, nie uprawnia do ko
r,zystania z dobrodziejstw art. 95 ustawy. 

(4) Byli funk cjonarjusze państwowi państw za
borczych, którzy odpowiadają warunkom art. ~S 
ustawy, otrzymują uposażenie emzrytalnc zgod~le 
z art. 82 ustawy w wysokości 75 % tego uposażen.la, 
które należałoby się im według norm art. 19 ustawy 
od podstawy wymiaru, ,określonej wart. 17 ustawy 
według danej grupy uposażeni.a, z zastrzeżeniem, że 
sposób z,aliczania do wysługi emerytalnej czasu służ- , 
by w państwach z aborczych nie może być korzyst
niejszy, aniż 'zli w polskiej służbie państwowej lub 
w woj.sku polskiem (§ 104). 

,Do art. 96 ustawy. 

§ 118. (1) Przez emerytowanych funkcjona
rjuszów pańs,tw zaborczych w pojęciu art. 96 ustawy 
należy rozumieć wszys.tkich byłych funkcjonariuszów 
tych państw, którzy otrzymują uposażenie emerytal
ne ze Skarbu Państwa wyłącznie z tytułu służby ' 
w państwach zaborczych, niezależnie od tego" czy 
zostali przeniesieni w stan spoczynku przez władze 
państwa zaborcz,ego. 

(2) Do emerytowanych funkcjonarjuszów 
państw zaborczych stosuje się odpowiednio § 68 
usi. (3). 

Do art. 97 ustawy. 

§ 119. (1) Doliczenie okresu słUJŻby samorzą
dowej lub pracy zawodowej w trybie art. 97 ustawy 
następuje również, gdy funkcljonarjusz państwowy 
w momencie doliczenia danego okresu służby czy 
pracy do dodatku za wysługę lat, dodatku starszeń
stwa lub dodatku za trzechlecia miał nominację na 
stanowisko prowizoryczne. 

(2) Za polską służhę państwową, zaliczalnądo ' 
wysługi emerytalnej, w rozumieniu art. 97 ust. 1 usta
wy należy uważać jedynie służbę, zaliczalną na mocy 
art. 37 ustawy i uzasadniającą roszczenie o uposaże
nie emerytalne. 
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(3) Gdy okres niez.alicz alne'j na zasadzie in
nych przepisów służby pańs.twowej, służby samorz·ą
dowej lub pracy zawodowej wynosi mniej, aniżeli 
ilość kalendarzowych lat polskiej służby państwo
wej, zalicz,alnej do emerytury, do wysJugi emerytal
nej zalicza się całkowity okres niezaliczalnej na za
sadzie innych przepisów ,służby państwowej, służby 
s.amorządowej lub pracy zawodowej z miesiącami 
i dniami, niestanowiącemi pełnego r oku. 

Do art. 82, 87, 89, 90, 95, 99, 102 i 108 usta,wy. 

§ 120. (1) Przyznanie i wymiar zaopatrzenia 
emerytaInego emerytom (art. 82), byłym funkcjo
narjusZiOm (art. (5)., niezawodowym wojskowym woj
ska poLskiego (art. 99J, z.awodowym wojskowym 
państw zaborczych (art. 1-02 i 1:08), tudzież wdowom 
i sierotom po nich następuje jedynie w razie wilie
si,enia podania prZ 2Z interesowane osoby. 
• (2) Osoby, wymienione w ustępie poprzednim, 
ubiegające się o z.aopatrzenie emerytalne ze Skarbu 
Państwa, składają podania clo władzy powołanej do 
przyznawania i wymierzania z.aopatrzenia emerytaL
ne.go. W podaniu należy dokładnie oznaczyć mie jsce 
zamieszkani.a wszystkich osób, którym ma być przy
żnane zaopatrzeni~ emerytalne. 

(3) Osoby, wymienione w ust. (l), nabywają pra
. Wo do zaopatrzenia emerytalnego od pierwszego 
dnia miesiąca, następującego po Z'głoszeniu i ud,o
wodnieniu s,wych praw, z wyjątkiem osób, ' ubi.ega
jących się o z.aopatrzenie eme.rytalnena m ocy art. 99 
ustawy, które nabywają to prawo od terminu, ws,ka
żanego w ust. 2 tego przepisu. 

§ 121. Wdowy i sieroty po byłych funkcjona
rjusz.ach państwowych i zawodowych wojskowych 
pań·stw zaborczych, którzy odpowiadali warunkom, 
przewidzianym wart 95 lub 108 ustawy, o ilz same 
również posiadająo.bywatelsŁwo polskie z mocy 
art. 2 lub 3 ustawy z dnia 20 s,tycz,nia 1920 r . (Dz .. U. 
R. P. Nr. 7, poz. 44), mają prawo do zaopatrzenia 
emeryta'lnego ze Skarbu Państwa, przyczem śmierć 
byłego funkcjonarjusz.a państwowe,go lub z.awodowe
go wojskowego należy uznać za ziszczenie się wa
runku, przewidzianego wart. 28 Lit. a) ustawy. 

§ 122. Przy wymiarze i wypłacaniu uposaże
nia emerytalnego niezawodowym wojskowym wo,j
ska poLskiego, emerytowanym i byłym funkcjonarju
szom oraz zawodowym wOiskowym państw zabor
.czych, tudzież wdowom i sierotom .po tych osobach 
',gtosuje się od,pow;iednio pr.zepisy § 49 oraz § 80-82. 

§ 123. Emerytowanym (art. 82) i byłym funk
cjonarjus.zom państw zaborczych (art. 95) oraz wdo
wami \Sierotom po tych osobach (art. 87 i 89) zao
patrzenie emerytaln.e przyznaje i wymierza izba 
ISkarbow.a, wyznaczona prze.z Ministra Skar:bu. 

§ 124. (1) Emerytowany i były funkcjonarjusz 
.:państwa zaborcze,go powinien dołączyć do podania 
Q uposa:benieemerytalne ze Skarhu Państwa nastę
pujące dowody: 

,a} uwierzytelnione odpisy dokumentów, stwier
dzających całokształt przebiegu służby eme-

rytowanego Lub byłego funkcjonarjusza w 
pańs.twach zab orczych, ,a jeżeli nastąpiło 
prze-niesienie w stan spoczynku prz.ez wł.a
dze państwa zaborcze:go, - również uwie
rzytelniony odpis dekre tu emerytalnego; 

b) uwierzytelniony odpis dokumentu, stwier
dzaj ące,go pos,iadanie przez emerytowanego 
lub byłe.go funkcjonar.jusz.a obywatelstwa 
polskiego n a mocy art. 2 lub 3 uslawy z dnia 
20 stycznia 192'0 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7, 
poz. 44); 

c) poświadczenie zamieszkania emeryta lub 
byłego funkcjonarjusza; 

d) oświadczenie emeryLOwan~go lub byłel!'o 
funkcj,onarjusza, stwierdzające, czy i jakie 
za,opaŁrzenieotrzymuje ze Skarbu Państwa. 

(2) W razie niemo,żnośc.i przedstawienia doku
mentów, wskazanych pod lit. a), należy w podaniu 
zaznaczyć przyc.zynę tego i dołączyć dokł.adny opis 
p rzebiegu służhy w pat1st wie zaborczem, potwier
dzonyco do z.godności danych z ,rzeczywi'stością pod
pisami co najmniej dwóch wiaro.godnychosób, które, 
o czem w z.aświadczeniu należy zaznaczyć, pozosta
wały w służbi e w tym samym dziale administracj.i: 
przez cały okres, w którymodbywani,e 'służ:by przez 
interesowane.gO' stwierdzają. Podpisy tych ·osób po
winny być uwierzyteln,ione . 

§ 125. (1) Do podań wdów (s.ierot) po emery
towanych i byłych fun:kcjonarjuszach państw za
borczyc,h, ,którym wstało przyznane uposażenie 
emerytalne ze Skarbu Państwa, gŁosuje się odpo
wiednio § 79. 

(2) Wdowy (si'eroŁy) po emerytowanych i by
łych funkcjonarjuszach pańs,tw zaborczych, którym 
prz,ed śmiercią nie zostało przyznane uposażenie 
emerytalne ze Skarbu Państwa, pO'winny w celu ,uzy
,skania pe'nslji wdowiej (sierocej) złożyć podanie i do
łączyć dowody, wymienione w § 124 lit. a) i b) oraz 
'W § 79. 

{3J Pozatem do :podań ' wdów (sierot) poeme
rytowanych i byłych funkcijonarjuslzach państw za
b orczych p owinny być zaw.sze dołącz.one uwierzy
telnione odpisy dokumentów, stwierdzających po~ 
siadanie obywatelstwa polskiego na mocy art. 2 lub 
3 ustawy z dnia 20 styc,zni'a 1920 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 7, poz. 44) przez wszystkie osoby, ubi,egające się 
o przyznanie z.aopatrzenia emerytalnego (§ 121). 

Do art. 99, 102, 104 i 108 ustawy. , 

§ 126. (1) Zaopatrzenie .emerytalne na mocy 
art. 99, 1'02 i 108 przyzna1e i wymierz.a oficerom oraz 
wdowom i sierotom po nich Minister Spraw Woj
slkowych w poroz.umieniu z Ministrem Skarbu, a pod
oficerom oraz wdowom i ,sierotom po nich - do
wódca właściwego okręgu korpusu w poroz:umi,eniu 
z wf,aściwą izbą skarbową (art. 89 ust. 1 w związku 
z art. 46 ust. 1). 

(2) Właściwośćokręlgu korpusu określa się we
dług miej,scowości, w której dany wojskowy pełnił 
ostatnio służbę w wojsku polskiem (art. 99 i 102'], lub 
według ,siedziby wład~y woj,ska.wej, której zlożył po
danie .Q przyjęcie do woiska poIskiego (art. 108). 

§ 127. (1) Do podań .Q uposażenie emerytalne 
na mo-cy .art. 99, 102 tub 108. ustawy osoby intereso" 
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wane powinny dołączyć dowody, wskazane w § 124, 
przyczem w przypadku ubiegania s.~ę o uposażenie 
emerytalne na zasadzie art. 99 ustawy zbędne jest 
przedstawianie dowodów, wskazanych w § 124 lit. b). 

(2) Jeżeli wojskowy służył w wojsku polskiem 
(art. 99 i 102), do podania powinna być dołączona 
poświadczona przez właściwą władzę wojs,kową kar
ta ewidencyjna, stwierdzająca dokładny przebieg 
służby w wojsku pol,skiem aż do czasu zwolnienia. 

(3) JeżeLi bY'ły wojskowy ubiega się o uposa
żenie emerytalne na mocy art. 108 ustawy, do po
dania powinno być dołączone zaświadczenie właści
wej władzy wojskowej, stwierdz.a,jące, że prośba 
wojskowego o przyjęcie do wojska polskie,go, wnie
siona przed końcem 1920 r., nie została uwzględ
n~ona. 

§ 128. (1) Uposażenie emerytalne na zasadzie 
art. 99 i 102 ust. 1 lit. b) ustawy może być przyznane 
jedynie po stwierdzeniu przez komisję wojskowo-le
karską, iż wojskowy sŁał się w czasie służby w woj
sku polskiem ,oraz w związku z tą służbą trwale nie
zdolny do służby wojskowej (art. 102 ust. 2). 

(2) Do przyznania uposażenia emerytalnego na 
zas.adzie art. 99 ustawy wymagane jest nadto orze
czenie komisji, powołanej przez Ministra Spraw 
Wojskowych, z udziałem delegata, wyznaczonego 
prz.ez Ministra Skarbu, stwierdzające, iż wojskowy 
j.est trwale niezdolny do pracy zarobkowej wskutek 
przyczyn, wymienionych wart. 9 ust. 2 p. 2 ustawy, 
a z.a,szłych w czasie służby w wojsku polskiem, i że 
w myśl przepisów ka.żdocz·eśnie obowiązującej usta
wy o zaopatrzeniu inwalidzkiem wojskowemu temu 
służyłoby prawo do dodatku dla ciężkoposzkodowa
nyclh. 

§ 129. (1) Do podań, wnoszonych przez wdo
wy (s~eroty) po byłych niezawodowych wojskowych 
wojska polskiego (zawodowych wojskowych państw 
z.aborczych), którym przed śmiercią zostało przy
znane uposażenie emerytalne ze Skarbu Państwa na 
zasadzie art. 99 ust. 1 p. 1, art. 102 lub 108 ustawy, 
stosuje się odpowiednio § 79. 

(2) Do podań, wnoszonych przez wdowy (sie
roty) po niezawodowych wojs,kowych wojska pol
skiego (zawodowych wojskowych państw zabor
czyc.h), którym prz.ed śmiercią nie przyznano uposa
żenia emerytalne,g·o ze Skarbu Państwa, oprócz do
wodów, wysz.czególnilQnych w § 79, powinny być do
łączone dowody, wskazane w § 124 lit. a) i b), ewen
tualnie w § 127 ust. (2) i (3), przyczem w przypadku 
ubiegania się o pensję wdowią (sierocą) na zasadzie 
art. 99 ustawy zbędne jest przedstawianie dowodów, 
wskazanych w § 124 lit. b). 

(3) Poza tern do podań wdów (sierot) o przyzna
nie pensji wdowiej (sierocej) na mocy art. 1'02 i 108 
ustawy stosuje się § 125 ust. (3). 

(4) Pensja wdowia (s,ieroca) na mocy art. 99 
ustawy może być przyznana po stwierdzeniu przez 
komisję wojskowo-lekarską, iż śmierć męża (ojca) 
interes.owanychosób nastąpiła wskutek przyczyn, 
wymienionych wart. 9 ust. 2 p. 2 ustawy, a zaszłych 
w czasie służby w wojsku polskiem. 

R o z d zD a ł III. 
Zaszeregowanie emerytów, funkcjonarjuszów pań .. 

stwowych i zawodowych wojskowych państw 
, zaborczych. 

§ 130. Emerytów (art. 82), byłych funkcjo
narjuszów państwowych (art. 95) oraz byłych zawo
dowych wojskowych (art. 108) państw zaborczych, 
którzy nabyli prawo do emerytury ze Skarbu Pań
,stwa po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. 
zaszeregowuje się do poszczególnych grup uposaże
nia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 paźdzIer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów pań
stwowyc,h i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) 
z późniejszemi zmianami według zasad § 131 i 132. 

§ 131. (1) Emerytowanych oraz byłych funk
'cjonarjuszów państw zaborczych, wyjąwszy wymie
nionych w ust. (2), zaszeregowuje się w s:posób na
stępujący: 

a) wszystkich urzędników, nauczycieli wszys{
kich szkół państwowych i publicznych, po
z.ostających na etacie państwa, sędziów 
i prokuratorów, pracowników poczt, tele
grafów i telefonów, którzy na mocy ustawy 
z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, 
poz. 466) mieliby otrzymywać uposażenie 
emerytalne według stopni służbowych, okre
ślonych w ustawie z dnia 13 lipca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 429), - do le,j 
grupy uposażenia, która cyfrowo odpowia
da danemu stopniow,i służbowemu; 

b) niższych funkcionarjuszów, którzy na molCy 
usta wy z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 70, poz. 466) miel,iby otrzymywać upo-

o sażenie emerytalne według jednego z prze
widzianych dla niższych funkcjonarjuszów 
państwowych stopni plac, ·o,kreślonych w 
ustawie z dnia 13 li>pca 1920 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 65, poz. 429), - d~ następujących 
grup uposażenia: 

stopień płacy 

1-2 
3-4 

5 
6 
7 
8 
9 

do grupy uposażenia 

XVI 
XV 

XIV 
XIII 
XII 
XI 
X 

c) oficjanŁów kancelaryjnych (oficjantki kan
celaryjne) b. zaboruaustrj.ackiego - do 
XII grupy uposażenia. 

(2) Emerytowanych i byłych funkcjonarjuszów 
państwowych na obszarze górnośląskiej części woje
wództwa śląskieglJ' i W. M. Gdańska zaszeregowuje 
się w sposób następujący: 
grupa niemiecka do grupy uposażenia 

XIII, B. 1 i ,wyższe VI a dla posiadającychstudja wyższe V 

XII VII " "" "VI 
XI VIII " " " "" VII 
X IX " "VIII 
IX X "Ił. IX 
VIII X 
VII i VI XI 
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grupa niemiecka 
V 
IV 
III 
II 
I 

do grupy upos'ażenia 

XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 

(3) O ile według ustaw niemieckich lub pru
skich dane stanowisko było zaliczone do dwóch bez
pośrednio po sobie następujących grup, należy 
uwzlględnićgrupę ni,ższą (z niższem uposażeni!em), 
chyba że zainteresowany udowodni, że na z,asadzie 
wskazanych wyżej ustaw posiadał warunki do zali
czeniago do grupy o wyższem uposażeniu. 

§ 132. (1) Emerytowanych i byłych z,awodo
wych wojskowych państw zaborczych zaszeregowuje 
się do nast~pujących gmp uposażenia: 

stopień wojskowy do grupy upos.ażenia 

generała-majora, równorz,ędnych i wyż,szych V 
pułkownika i równorzędnych VI 
podpułkownika i równorzędnych VII 
majora i równorz.ędnych oraz kapitana wojska 

rosyjskiego VIII 
kapitana i równorzędnydh ·oraz sztabs-'kapita-

na wojska rosyjskiego IX 
porucznika i równorzędnych X 
podporucznika i równorz:ędnych XI 
chorążych i równorz,ędnych oraz gażystów bez 

rangi wojska austrjacko-węgierskiego XII 
zawodowych podoficerów od sierżanta w~wyż XIV 
pozostałych podoficerów zawodowych do plu

tonowe,go włąc.znie XVI 
(2) Oficerów rez.erwy, którzy mieli już przy

znane uposażenie emerytalne, zalicza się o dwie gru-
py niżej od grupy, odpowiadającej równorzędnemu 
stopniowi oficera zawodowego. 

R o z d z i a ł IV. 
Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej emery
tów oraz wdów i sierot, otrzymujących zaopatrze

nie emerytalne. 
00 art. 4 i 82 ustawy. 

§ 133. (1) Wszyscy emeryci, niezależnie od 
odpowiedzialności karno - sądowej i dyscyplinarnej 
na zasadzie innych przepisów, a wszystkie wdowy 
i sieroty, otrzymujące pensję wdowią lub sierocą, nie
zależnie od odpowiedzialności karno-sądowej, mogą 
być pociągnięci do odpow,iedzialności dyscyplinar
nej w razie podstępnego uzyskania wyższego wymia
ru zaopatrzenia emerytalnego (art. 4 ust. 1). 

(2) Emeryci państw zaborczyc,h, otrzymujący 
uposażenie emerytalne ze Skarbu Państwa, mogą 
być ponadto. niezależnie od odpowiedzialności karno
sądowej, pociągnięci do odpowicd,zialności dyscypli
narnej w myśl postanowień rozporządzenia niniej
szego z powodu: 

al narusz,enia obowiązków, ciążących na pol
skich funkcjonarliuszach państwowych ,lub 
zawodowych wojskowych w stanie spoczyn
ku, lub 

h) dopuszczenia się czynów, wymienionych w 
art. 82 ust. 4 ustawy. 

(3) Do odpowiedzialności dyscyplinarnej nie 
mo,gą być pociągani nieleŁni, którzy według kodek-

su karnego nie ulegają karze (art. 69 kodeksu kar
nego). 

§ 134. Postępowanie dyscyplinarne, wszczęte 
z powodu przewinień, w ymienionych w § 133, a po
siadających znamiona czynu, zakazanego przez usta
wę karną, może być zawieszone aż do os,tatecznego 
zakończenia postępowania karnego. 

§ 135. (1) Za wymienione w § 133 przewinie
nia wymierza się nas t " pujące kary dyscyplinarne: 

a) kara pieniężna do wysokości 20 % jedno
miesięcznego uposażenia emerytalnego (pen
sji wdowiej, sierocej), 

b) zmniejszenie uposażenia emerytalnego (pen
sji wdowiej,sier-ocej) od 20% do 50% naJ
wYiŻej na okre,s trz,ech lat, 

c) pozbawienie uposażen~aemerytalnego (pen
sji wdowiej, sierocej) na pewien czas lub 
na zawsze. 

(2) Z chw.iIą uprawomocnienia się orzeczenia, 
dotyczącego stał,ego pozbawienia prawa do u:posaże
nia emerytalnego (pensji wdowi!ej, sierocej), ukarany 
traci wszelkie uprawnienia, związane z otrzymywa
niem zaopatrzenia emerytalne,go ze Skarbu Państwa. 

§ 136. Do ·orzekania w ,sprawach dyscyplinar
nych emerytów oraz wdów i s,ierot, ·otrzymujących 
pensję wdowią lub sierocą, powołane są: 

a) o ile chodzi o emerytów, którzy prz,esz.li w 
stan spoczynku ze służby polskiej, - ko
misje dyscY'Plinarne, właściwe dla funkcj·o
narjusz.ów państwowych lub zawodowych 
wojs,kowych na tem stanowisku, jakie eme
ryt z.ajmował przed przeniesieniem w stan 
spoczynku, a gdyby nie można było ustaliić 
w ten sposób wlaśc.iwości ·komisji dyscypli
narnej, - komisje dyscyplinarne, wskaza
ne pod lit. b) j 

h) o ile chodzi o emerytów państw zaborczych 
oraz o wszystkie wdowy i sieroty,ofrzy
mujące pensj,ę wdowią lub sierocą, - w 
pierwsz.ej instanciji komiSjja dyscyplinarna, 
czynna 'Przy iz,bie skarbowej, która wypłaca 
zaopatrzenie emerytal.ne, w drugiej zaś in
stancji - odwoławcza komisja dyscypli
narna, czynna przy Ministerstwie Skarbu. 

§ 137. O ile rozporządzenie niniejsze nie sŁa
nowi inacz.ej, w sprawach dyscyplinarnych emerytów 
oraz wdów i sierot, otrzymujących z.aopatrzenie 
emerytalne, stosuj,e s,ię odpowiednio postanowienia 
rozporz,ądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 października 1932 r . o ongani'zac,ji komisyj dyscy
plinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem prz.eciw
ko funkcjonarjuszom państwowym (Dz. U. R. P. 
Nr. 87, poz. 738) .z wy'jątkiem art. 8, oraz postano
wienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
17 października 1932 r. o komisjach dyscyplinarnych 
i postępowaniu dys,cyplinarnem przeciwko funkcjo
narjuszom państwowym (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 790) 
z wyjątkiem § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 i 5. 

§ 138. JeżeIi rozporządzenia, wymienione w 
§ 137, mówią o władzy slłużhowej lub przełożonej 
władzy wyższ,ej, rozumieć przez to należy w odnie
sieniu do emerytów państw zaborczych oraz wdów 
i sierot, otrzymujących pensję wdowią lub sierocą,-

I 

) 

.I 
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izbę skarbową, przy której czynna jest właściwa ko
misja dyscyplinarna. 

§ 139. Po stwierdzeniu prawomocności orze· 
czenia dyscyplinarnego przewodniczący komisji dy
scyplinarnej, która to orzeczenie wydała, przesyła 
odpisy orzeczenia władzy, która spowodowała wdro
żenie p os l ~;powania dy.scyplinarnego, władzy, która 
prze.chowuje akta osobowe, oraz władzy, wypłaca
JąceJ uposaż enie emerytalne (pensję wdowią, siero
cą), celem zarządzenia wykonania orzeczenia i po
czynienia odpowiednich wzmianek w aktach osobo
wych i emerytalnych. 
. § 140. O ile miejs.ce pobytu obwinionego nie 
Jest znane, a nie ustanowił on obr·ońcy, komisja dy
~cY'Plinarna zawiesza postępowanie dyscyplinarne 
l zawiadamia o tem władzę, wypłacającą upos.ażenie 
emerytalne (pens}ę wdowią, sierocą), celem ws1rzy
mania wypłaty tego zaopatrzenia do chwili stwier
dzenia miejsca pobytu obwinionego. 

R o z d z i a ł V. 
Przepisy końcowe. 

§ 141. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
W życie z dniem ogłosz,enia. 

(2) Równocześnie tracą moc obowiązującą t'OZ:

porządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 320), z dnia 28 stycznia 
1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 104), z dnia 20 maja 
1925 r. (Dz. U. R. P . Nr. 55, p oz. 393), z dnia 4 li
~topada 1925 r. (Dz. U. R. P . Nr. 116, poz. 827) 
l Z dnia 18 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, 
poz. 6(6). 
Prezes Rady Ministrów : L. Kozłowski 
M.inister Skarbu: WI. Zawadzki 

514, 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 6 lipca 1934 r. 

O zmianie granic miasta Głowna w powiecie brze
zińskim, województwie łódzkiem. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r . w przedmiocie zaliczania osad wiejskich 
W poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze 
b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92), 
W brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie 
zmi.any wł,aściwości niektórych władz w zakresie po
działu administracyjnego Państwa (Dz . U. R. P. 
Nr. 109, poz. 895), z.arządzam co następuje: 

§ 1. a) Z gminy wiejskiej BraŁoszewice w po
wiecie brzezińskim, województwie łódzkiem wyłą
cZa się: 

stację kolejową Głowno z pasem gruntów 
teru kolejowego, o obszarze 31.4800 haj 

część majątku Braioszewice, noszącą nazwę 
"Zakłady Przemysłowe GloWlIlo" nie wydziel.oną hi
f,etecznie,a oddzieloną od pozostałej części majątku 

I \ ~lnją kolejową bocznicy wiodącej ze stacji Głowno 
~I,· \IQ fabryki Huta Józefów, począwszy od gruntów 

~Qlejowych do przecięcia z rzeką Mrożycą, o obsza
ł~e 20,8600 haj 

część folwa.rku Warchałów, noszącą nazwę hi
poteczną "Część folwarku Warchałów posiadłość 
Roszczyka" o obszarze 1 haj 

miejscowość Warchałów Nr. l o .obszarze 
1.3920 ha; 

osadę Warchałów Nr. II O obszarze 7.4854 haj 
osadę W.archałów Nr. VI i VII o obs.zarze 3 haj 
letnisko Warchałów lit. A o obszarze 7.9941 haj 
-osadę Zabrzeźnia Nr. VII noszącą nazwę "Ci-

chorajka" o obszarze 13.5850 haj 
rozparcelowaną c.zęsc majątku Zabrzeźnia 

z folwarkiem, położoną po wschodniej stronie toru 
kolejowego od Warchałowa do przejazdukoI.ejowe
go na trakcie Bielawskim, o obs.zarze 123.1000 ha; 

część majątku Zabrzeźnia, stanowiącą łąki, po~ 
lożone pomiędzy dawniejszą granicą Głowna, Bo
rówką i parcelami Swoboda o obszarze 28 haj 

kolonję Kadzielin Poduchowny o obszarze 
53.76 ha; 

część kolonji Kamień Pal.eniec położ.oną po 
wschodniej stronie szosy Głowno-Łowicz, graniczą
cą od północy ze w,sią Toporów, od wschodu ze wsią 
Paleniec i od południa z Borówką or·az dawną gra
nicą m. Głowna o obszarze 64.96 haj 

miejscowości: Borówka Nr. I O .obsz.arze 
7.4280 ha; 

Borówka Nr. II o .obszarze 18.7762 haj 
Borówka Nr. III o obszarze 28.7216 haj 
Borówka Nr. IV o obszarze 34.8119 ha; 
Borówka pof.olwarczna i cegielnia o obszarze 

51.91 ha; 
Borówka zag.ajnik nieroz'Parcelowany O obsza

rze 24.19 ha; 
część wsi Paleniec las, o obszarze 16.80 ha. 
b) Z. gminy wiejskiej Dmosin w powiecie brze

zińskim, województwie łódzkiem wyłącza się miej
scowości: 

parcele Swoboda z gruntów folwarku Osiny, 
oddzielone od strony południowej od wsi i f.olwarku 
Osiny drogą wiodącą od młyna na Bykowcu przy 
rzece Mrożycy do fabryki Huta-Józefów o obsza
rze 113.4700 ha; 

.osadę fabryczną Hut.a - Józefów wraz ze sŁa
wami o obszarze 42.3200 ha; 
- wymienione wyżej pod al i b) miejscowości oraz 
wszystkie grunta leżące pomiędzy dawną granicą 
miasta, a granicą opisaną w § 2 - włącz.a się 00 
miasta Głowna w powiecie brzezińskim, wojewódz
twie łódzkiem. 

§ 2. Granica rozszerzonego miasta Głowna 
będzie następująca: rozpoczynając od punktu poło
żonego na drugim kilometrze szosy Głowno - Ło
wicz, w miejscu przecięcia się granicy kolonji Ka
dzielin - Poduchowny i w,si Kamień z wyżej wymie
nioną szosą, granica biegnie drogą polną oddzielają
cą koI.onję Kadzielin Poduchowny od gruntów wsi 
Kamień, w kierunku zachodnim linją prostą 260 m. 
następnie załamuje się w kierunku północno-zachod
nim w dalszym ciągu tąs.amą drogą polną w linji pro
stej długości 336 m i dochodzi do gruntów majątku 
Zabrzeźni. Od tego miejsca granica skręca ku połud
nio-zachodowi i linją prostą po drodze polnej bie
gnie 775 m między kolonją Kadzielin Poduchowny 
a gruntami Zabrzeżni, załamuje się ku północo-z.a~ .. 


