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,,(1) Upos,ażenie służbowe i zaopatrzenie eme
!'ytalne (upo s ażenie emerytalne, pens/ja wdowia i sie
roca) osób, będących w publiczno-prawnym stosun
ku służbowym, p rac,owników s,amorządowych oraz 
diety posłów i senato~rów, wynagrodzenie pracowni
ków umysłowych i rohotników, tudzież świadczenia 
powta'rzające się, których celem jest zapewtnien.ic 
utrzyman~a , n ależ.nego z tytułu alimentów, renty za 
utl1atę zdolności do pracy, ubezpieczenia, wsparcia 
lub z j,akieQokolwiek innego tytułu prawnego, jeżeli 
nie przewyts,z ają tys iąca dwustu zł'otych m iesię cz.
nie - podlegają egzekucji w jednej piątej C'ZęŚCl, 
przyc,zem zawsze suma stu złotych miesięcznie wolna 
jest od egzekucji. Jeżeli zobowiązany otrzymuje mie
s ięcznie po,w,yżej tysiąca dwu'stu złotych, egze'kucji 
podleg,a nadto polowa całej przewyżki. 

(2) Dochody, wymienione w ustępie poprze
dzającym, oblicza ,się wraz z wszystkiemi dodatka~i 
i wartoś c i ą św~,adczeń w naturze, lecz po potrą'cemu 
podatk ów, składek emerytalnych i opłat publicznych 
należnych ż ust,awy. 

(3) Jeżeli zo bowiązallY otrzymu,je dochody 
z kilku źródeł, wymierui,onych w ust. (1). podstawę 
obliczenia stanowi suma dochodów. 

(4) Uposażenie or,az ,za/opatrzenie emerytal,ne 
osób wojskowych tudzież funkcjonarjuszów pańsŁwc
W)"ch w 'adminis'Ł-racii woj,skowej podleg,a egzekucji 
według przepisów szczególnych.": 

5) § 58 otrzymuje brzmi,enie n,asŁępujące: 
"Oplaty za upomnienie .j wydatki w egzekucyj

nem postępowani.u władz skarbowych i egzekucji 
sądowej ponosi wi.e,r,zyciel, jeżeli od zo.bowiązanego 
n\ie mogą być ściągnięte. Urz,ąd skarbowy mo'że żą
dać od wierzyC'iela ,zal,iczki na pokrycie przewidy
wanych wydatków egzekucyjnych."; 

6) W uwadze I do tabeli oplat egzekucyjnych, 
stanowiącej .załącz,nik do § 57, ust. (1) otrzymuje 
brzmienie na!stę'Pujące : 

,,(1) Podstawę obliczenia opłat e~zekucyjnych 
(z wyjątkiemopłalty za łączne upomnienie i opłaty 
rza przepro'W:adzeTIie licyt.acji) w egzekucyj,nem postę
pow.aniuadminisfracyjnem stanowi ogól:na suma 
ściąganych należności. Pods'ławę obliczeni.a opłaty 
rza łączne upomnie'nJie (§ 16 ust. (2)) stanowi ogól,na 
suma ściąganych należności, objętych łącznem 
upomnieniem. P'rzy ustalaniu sumy ściąganych na
leżności nie uwzględnia się ka'r za zwlokę (ods-elek 
za odroczenie) oraz kosztów egzekucyjnych, przy
padających od ściąganych .należności, D ile te kary 
i koszty są egzekwow,ane łącznie z główną nalej;
nością. Opłatę za łączne upomnienie pDnoszą w rów
nych c.zęściach wszys'cyz,ohowiązani, których do
tyczy takie upomnienie."; 

7) w uwa'dze III do Ł.abeH opłat egzekucy}nych, 
sbnow'i ącej załącznik do § 57, na końcu zdania w 
miejsce kropki stawia się przecinek i doda'je wyra
zy: "a przy łącznem upomnieniu (§ 16 ust. (2)) ~ 
z chwaą dOTęc·zenia upomnienia sołtysowi lub wój
towi". 

§ 2. Wykonanie rQ!zpo<rządzenia ni,n1iejszego 
po,rucz,a się Mini,strowi Skarbu or,az innym zaintere
s'owanym ministrom-każdemu według właściwości. 

§ 3. ROlzpoll"ządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniemogło'sz.enia. 

Prezes Rady Ministrów: ' J. Jędrzejewicz 
Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

79. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRó~ 

z dni,a 28 .stycznia 1934 r. 
o ulgach dla funkcjonarjuszów państwowych, sę" 
dziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów. 
sądowych przy przejazdach kolejami państwowemi. 

Na pods!tawieart. 12 rozporządzeni,a Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933,r. 
o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 86. p.oz. 663) .i ad. 4 rozpocządzen-i.a Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 28 paźd.żiernika · 
1933 r. o upos.ażel1liu s'ędziów w sądownictwi'a po. 
ws.zechn:em i administracyjnem ·oraz prokuratorów 
(Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 665) zarządza się <:0' na
stępuje: . 

§ 1. Urzędnicy, profeso,rowie i .pomoc,n1cze $'" 
ły n.aukowe w państwo.wych szkołach akademickich. 
nauc.zyciele szkół .państwowych i publi<:znych, poz~ 
sta'jący na etaC'ie Państwa, funkcjonariusze Stra1ży 
Więzienn.ej. niżsi funkcjonarjusze państwowi, s·ędzio
wie, prokur,atorzy oraz ,ases'orowie i aplikanci sądo .. : 
wi - mają prawo korzyslani.a z ulg przy puejazdach 
koleJami państwowemi według zasad następujących: 

1) Z·a przejazd linj.ami normalnotorowem.i płacą 
stawki przewozowe według tabeli szóstej, stanowią
cej załącznik do ta'ryfy osobowej, bagaż'owej i eks
presowej polskich kole,i państwowych, część II •. oho .. 
wiązując,ejod dni,a 1 stycznIa 1934 r. (Dz. Tar. t Zar!;. 
Kol. z 1933r. Nr. 77, poz. 603): . 

2) za pTZej,azd linj,ami wąsko'lorowem.i płacą 
połowę opł.at n,ormalnych. 

§ 2. ( 1) }>;r.a.wo k orzystainia prz.y prze.j'udach 
kolejami p.aństwowemi z ulg, pr'Z,ewidzlanyc'h w § 1. 
ma'jąrów,llież ż,ony osób, wymieIliionych w § 1. . 

(2) Nie Uip'r,awnion e są do korzystani'a z ulg 
żony sądownie separowane. chyba, że na mężu cią
ży ohowiązek alimentacjI. 

§ 3. Korzystanie z ulg uzależni'one jest od 
przedstawienia przy kasie biletowej i org.a'nom ko.n"" 
t'rolnym w pociągu legitymacji z fotograf ją. wy~t,a ... 
wionej przez właściwą władzę, stwierdzającą w la
gi/tymacj.i, że dana osoba ma prawo ,korzystani!/). przy 
przeja.zdach kolej-ami p ańs,twowe mi z ulg, przewi~ 
dzianych w § 1. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia IliiniejsuiO 
porucz,a się Ministrowi Komunikacji. 

§ 5. Ro,zporządzeni'e n.iniejsze wchodzi w ży· 
ciez dni,em 1 lutego 1934 r. 
Prezes Rady Ministrów: J. JędrzejeuJicz 
Minister Komunikacji: M. Butkiewicz 

80. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW' 

z dnlia 28 stycznia 1934 r. 
o u!gach dla oficerów i szeregowych Policji Pa61two
wej oraz Straży Granicznej przy przejazdach koleje. 

mi państwowemi. 

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 28 paźdz.iern.ika 1933 t .. 
o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Pań
stwowe.j i Str,aży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 86. 
poz. 666) z,arządza się CD n,astępuje: 
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§ 1. Oficerowie i sze'regowi Po'licji Pańsiwo
węj oraz Straży Granicznej mają prawo korzystania 
z UJg przy pr~ei,azdach ' kolejami państwowemi we
q.ług t.abeliopłat, stanowią'cęj ząłącznik do rozpo
rządzenia Mini'stra Komunikacji z dnia 20 stycznia 
1'934 'F. wydanego w porozumieniu z Mi'nistrem 
Spraw Woj,skowy~h o ulgach dla osób wojskowych 
ł ' jch rodzin przy przejazdach kolejami państwo'wemi 
(PJ. U. R. P. Nr. 9, poz. 76). 

. § Z. (1) Żony oficerów i szeregowych Poli,cji 
Panstwowej ol'laz Straży Gr.anicznej mają prawo ko
rzystania z ulg przy przejazdach kolejami państwo
wemi według zas,ad następujących: 

1) Za przejazd Hnj,ami normalnotorowemi płacą 
stawki przewozowe w~dług tabeli szóstej, 
stanowiące,j załąoznik do taryfy os'obowej, 
bagażowej i ekspresowej polskich kolei pan
stwowych, część II, obowiązującej od dnia 
1 stycznia 1934 r. (Dz. Tar. i Zarz. Kol. 
Z 1933 r. Nr. 77. poz. 603); 

2) Ul przejazd linjami wąskotorowemi pła.cą po-
łowę opIat norma'lnych. . 

(2) Nieuprawnione są do korzystania z ulg żo
~ysądownie sepa-rowane, chyha, że na mężu ciąży 
obowiązek .alimentacji. 

§ 3. ICo'rzysta:nie z ulg uzależnione jest od 
przedstawienia przy kasie biletowej i organom kon
tfolnym w pociągu legitymacji z fotograf ją, wysta
wionej prZez właściwąwła,dzę, stw ierdzającą w iegi
tyrnacii, że dana osoba ma prawo korzyst,ania przy 
przejazd,ach kolejami państw10wemi z ulg, przewi
d~anych w § t bądź w § 2. 

§ 4. Wykona,nie rozporządzen ia nin~ejszego 
por:uc~a się Ministrowi Komunikacji. 

§5. Ro.zporządzenie niniejsze wchodzi w ży
'f;iez dniem 1 luieg,Q 1934 r. 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 

,Minister Komunikacji: M. Bufkiewicz 

81. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW . 

z dIlJ~a ~8 stycznia 1934 r. 
'O państwowej pomocy lekarskiej dla lunkcjo'narju
. "ów pańątwowychf sędziów wsądowniclwie po
Włlleehnem i administracyjnem f prokuratorów f oli

'~rów i szeregowych Policji Państwowej i Straży 
Granł~ząe;f członków ich rodzin oraz emerytów. 

. Ną })od,stawie a'rt. 12 ust. 1 rozporządzenia 
Pre.zyqęnŁą Rzeczypospolitei z dnia 2-8 paźd~iernika 
193J r· o 1.Jpo.sateniu ftmkcjonarjuszi>w państwo,wych 
lO~, U. R. lP. Nr. 86., poz. (63), ·art. 4 rozporządzenia 
Prezyd.ęntą. Rzeq:YPospQlitej z dnia 28 października 
1933 f. o upos'a~eniu sędziów w sądownictwie po
wszechnem i actmi,nistracyjnem oraz pr'okuraiorów 
(D~, lI. R. P. Nr. 86., poz. 665), al'11. 8 rozporządzenia 
Pt'ęl;yqęnta R~ęc~ypospolitej z dnia 28 pa'ździernika 
1933 r. Qup'Qsażęniu, 'Oficerów i szeregowych Policji 
P3Ó~tWQWe.j i Straży Grąniczrnej (Dz. U. R. P. Nr. 86, 
PQ~. fł6.61. ora.z art. 43 ustawy .z dnia 11 ,grudni,a 
1923 r. o zaopatrzeniu emeryf.alnem funkcjonarju
a~Qw · paóstwowych i! zawodowych wojskowych (Dz. 
U. R P. ,z. 1931 f. Nr. 4~, poz. 380) zarządza .s,ię co 
następuje: . 

§ 1. (l) Państwowa pomoc lekarska przysłu
guje: 

l) funkcjonarjuszom panstwowym w r·ozumie
niu art. l ust. '(2) rozporządzeni,a PrezydenJta Rze
czypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o upo
sażeniu funkCljonarjuszów państwowych ~Dz. U. R. 
P. Nr. 86, poz. 663). wyszczególni.onym w § l ust.. (1) 
r·ozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 ,grudnia 
1933 r. o z,asadach z,aszereogowania funkcjonarjusz.ów 
pańsbwo,wych do ,grup upos,ażenia i automatyczne:go 
przechodz,enia nauczycie'li do wy,ższych grup uposa
żenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i słui
bowych, oraz o umundurowaniu niższych funkcjo
narjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 
781), z wyjątkiem funkcjonarjuszów państwowych, 
z,atrudnionych w zarząazlie centralnym Ministerstwa 
Komunikacji oraz w Główne,j Inspekc,ji Komunikacji, 
którzy otrzymują pomoc lekarską w z,akresie, prze
widzianym dla pracowników przedsi'ębi'orstwa ... Pol
skie Koleje Państwowe"; 

2) sędziom w s,ądow:ni.ctvJlie powszechnem 
i administrac)'ljnem, pr·okura tnrom oraz asesorom 
i aplikantom sądowym; 

3) oficerom i szeregowym P.olicj,i Państwowej 
i Str.a·ży Granicznej; . 

4} emerytowanym funkcj'onarjuszom państwo
wym polskim, pneniesionym w stan spoczynku z po
wodu trwałej niezdolności do służby, przekroczone
go wieku lub uzyskania prawa do pełnego uposa
żeni'a emerytalne:go. tudzież tym emerytom. którzy 
zostall'i zwo,lriieni' ze służby państwowej na innej za
sadzie. ale w chwiH Z'Wolnienia mieli naby te prawo 
do pełne.go upos.ażeni'a emerytalne,go. aJ.bo przekro
czyłi, 60 lat, bądź też isŁniala co do nich podstawa 
w formi,e orzeczeni'a lekarskiego do przeniesiema 
w s,tan spoczynku z powodu trwałej n1ezdolności do 
służby; emeryci odpo,wiada jący warunk om wyżej po
danym, a pobierający upos<lżenie emerytalne z ty
tułu służby w charakterze funkc jon,anjus zów p ań 
stwowy<:h~ zatrudnionych w zarz'ądz i e centralnym 
Min isterstwa Komunikacji oraz. VI Głównej In sp ek
cji Komunikacji. otrz ymu ją pomoc lek arską z przed
si,ę\biorstwa "Polskie Koleje Pań stwowe" w zakre
sie, przewidzianym dta prac ow ników te,go prze d s ię
b iorstwa. Od pomocy leka rskie j wył ącz eni są eme
ryci: 

a) podle,gający z tyłułu swe,go zatrudnienia 
obowj,ązKowi ubezpie czenia na wypadek 
choroby w myśl obowiązujących przepi
sów; 

bl przebywa,jący w zakładach leczn!czych dla 
umysłowo chorych w myśl prz ep isó w art. 
42 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o za
op.atrzeniu emeryłalnem fu nk cjonariuszów 
pruństwowych i zawodo"Nych wojsk owych 
(Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr . 42. poz . 380]; 

5) członkom rodz in funkc jonarjus zów państwo
wych, wymienionych w pkt. 1). 2) i 3)., a mian o'wicie: 

a} żonie - p:oza przypadkami,. gdy ie s,t s .ą
downie separowa na . a na !!'ężu nie ciąży 
ohowiązek alimentacj i; 

h) mężowi zupełn ie n iezdo!:-d?mu do pracy. bę
dącemu na wyłącznem utrzyman"u żony; 

c) dzieciom ślubnym i uprawnionym, tudzie.ż 
pasierhom do ukończenia lat 18, j eżeli zaś 
ucz,ęsz.czają do, sz~: ' publicznych lub w,sku-


