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leśnych, leśniczych, 'Podle:śnic:zych, 'PraJkty,kan
tów leśnydi, ,gajowY'ch, d.oz,orców i siQ"atników 
mo:gąbez pozwoJel1ia, o. :którym mówa wart. 18 
ust. 1 prawa o. broni, amunllc,ji i ma'teriałach wy
huchowychz dnia 27 paidziernLka 1932 ,r. (Dz. 
U. R. P. Nr 94, poz. 807): 

a) ,po'siadać i nosić przydzieloną im przez 
ich władz,ę przeł,o:żoną :broń prulną
krótką lub długą typu wojskowego; 

b) nabywać, posiadać i nosić hroń myśliw
ską· 

2. Nos.zenie broni prulnej -d ługi e!j t)llpU woj
skowego. dozwoLone .jesŁqed)llOie IW związku 
z pe,lnioną służbą. 

§ 2. 1. Posirudanie i no'szenie hroni wymie
nionej w§ l, jak równi,eż nabywanie Ibro,ni okore
śłonej w ust. 1 pkt a) § 1 uzależn ione jest od po
siadania imiennego zaświadczenia właściwej dy
'rek'cji lasów państwowych, upowa:hniająee!go do 
nabycia :1UJb posiadania i noszenia o!kreś'lonej 
w ni111 .broni (zal. 1). . , 

2. Dyrekc,je Lasów ,Pańs.ł,wowych wydają 
a;aświadczenia, wymienione w U'st. l, po uzgod
nien,iu z po.wiato'w)llmi władzami a:dminis,trac.ji 
ogÓllnej w:łaśdwymi ze wz~lęduna miej,g'ce za
mieszłkania osoby, której zaświadczenie ma być 
wydane. 

§ 3. Zaświadczenie (§ 2) ważne i:c,st tyl1ko 
przy ,równoczesnym pOIsialdaniu ~elgityrrilacji służ
bowej. 

/ 

§ 4. Podczas ,noszenia 1broni :poza ,obrę' 
bem swego mies..zkania f,ookojonarius'z upoważ
niony obowiązany ,jes't zaświadczenie (§ 2) po
siadać przy s,ohie i okazywać je wraz z ,legity
ma,eją służbo.wą na każde żctda,nie władz bezpie
czeństwa oraz or,ga,nów polic,ji państwowej, żan· 
darme,rii i ochrony granic. 

§ 5. Do na~bywania broni myśliJwlskiej prżez 
osoby, wymienione w § l, stosuje 'się odpowied· 
nio przepjj;y, re'gu1ujące nabY'wlLnie .oroni na:le
żącej do pr.zepi'liowego uzhrojcnia os ó.b , wymie· 
nionych wart. 21 ust. 1 pkt Ibl prawa o broni, 
<nnunicji ima,tc ,riałach wybuchowy,ch. 

§ 6. Roz!porządzenie ntme:jsze wchodzi 
,wżycie w 14 dni !po ogłoszeniu . . 

MiniJsteJ." SlPraw Wewnętrzn)'lch: 
" Sławoj Składkowski 

Załącznik do § 2 l"OZp. Min. Spraw 
\Wewn. Z Ilnia 18 stycznia -193'1 r. 
(poz. 64). 

,WZóR ZAśW1ADCZENIA. 

Dyrek,cja Lasów Pańslwowy<:h 
w - ... ,_ ,_, (łP, 

Nr. .. ... L-" .. 

,- ,. j . .. a tnia .. ,i! ~ ~II! .. ,-, (["'. 

Z a ś w i a d c z e n i c. 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1937 r. 

ó nabywaniu, po,siadaniu i no'szeniu broni przez 

nie1kt>Ó.rych funkcj-onariUJszów Lasów Pań'stwo~ 

wych 

P. ~ ~ ~ i i 2 i ~ ~ • I i I 

(imię i nazwisko) 

li .." ••••• R I II • 
(stanowisko służbowe) 

,zam. w " ~ li :< ~ I ~ iii II ~ • • II III • 

upo'ważniony j'Clst do posiadania i ,noszenia (do 

nabycia) •.... ~ /I • II • I 

(określenie broni) 

Zaświadcze,nie niniej,s'ze ważne ie'st ,prz1 
'równoc'zesnymposiadaniu JCigit)'lmacji sluż
bowej. 

(pieczęć) 

DYREKTOR 
LASóW PAŃSTWo.WYCHl 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH 

z dnia 27 stycznia 19Jr1 r. 

o zmianach Vi rozporządzeniu ~inistra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 'Upca 1925 r. 
o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach 
wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości 

tych zakładów. 

Na podstawie art. 6 tl'struwyz dnia 22 c~erw- z 1936 r. Nr 79, puZ,. 552) zaTządzam co nastę" 
ca 1925 r. o wyścigach k'onn)'lch (Dz. U. R. P. PuUe: 

/ 
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§ 1 •. W 1"0IZporząd~emu Ministra Roln~ctwa 
i Dóbr Plańsltwowych cz; dma 23 lipca 1925 r. 
o warunkach funkc;onQ'Wa:nrua orlClJz , orgaJllJizla'cji 
wzaJjemnych zakładów (~otatHzatoil"a) na torruch 
wyścigowych towarzystw wyścigów konnych 
oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości 
tych zakładów (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 556) w 
btzmieniu ustalonym rozporządzeniami: Mini~ 
stra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1930 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 47, poz. 402) i Ministra Rolnictwa 
i Refor~ Rolnych z dnia - 16 czerwca 1933 r. 
(Dz. U. R. ·P. Nr 46, poz. 374) wprowadza się 
nasiępujące zmiany: 

1) Tytuł rozporządJz,enia otmymuj.e bl"zmJiJe
me: "G warunkach fun,kcjlOll'OWiania i o,rgan:i:za
cji wzaj,emnych zaJdrudów (totaLi:zaJtora) oraz 
o sposobie prowadzen,jfa( l"alchunik'Owości tYlch m
kładów."j 

2) Usrtęp 1 § 1 oi:r:z;ymwje brzmienie: "Staw
ki we wzajemnych mkliadadl mogą być przyj
mowanetyllro w kasruch Z/llajdwjących się na to
rach wyścigowych lub . utworzonych poza ich 
obrębem z'a . zezwol,emem Ministra Rolnictwa 
i Reform ' Rolnych. Sta'\v-Jci. mo,gą być prz,yIj·~o
wane tylko w dniu wyścigów."j . 

• I 

3) Ustęp 1 § 12 otl1zymuje brzmileni.e: "Wy~ 
gl.aJIlJe w każ.dej grupie powi1l!Ily być jednako,we 
we wszystkich kasach wzaj'emn.ych zakładów 
(tot,a1izatoO'ria) Zlnajdują:cych się w tej 51amelj miej-

, • II 

SCOWOSCl •• 

§ 2. RQ:~porządzenie nirnWejlSZ.e wchodzi wży
cie cz; dniem ogł,oszema. 

Mim:iJSter R!olnilCtwa i R'eform Rolny;ch 
J. Pon'iatowski 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

z dnia 4 stycZ\11Jila1937 r . 

. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
28 października 1933 r. o uposa,żeniu wojska. 

Na p~.dstarw~e art. 2 de'kretu Pre:zydent'a 
RzeczY'poSipolite~ z dnia 10 paźdlzileroika 1936 r. 
w sprawi:e zmiany ro~pOlrZądlz;enia P'rezydenta 
Rzecz:ypospoJHej z dnia 28 października 1933 r. 
o uposaż.enw woj~ka (Dz. U. R. P. Nr 79, pOlZ. 
551) og~asz,am j1edniOllruty te,ksrt rlOzp:orrz~dzenia 
PrelZ)'idien:t'a RzeczyposPol1ilte1 z dni'a 28 pa,ź
.dzIiemika 1933r. o upos,aż,emJi'1.1 wojska (Dz.. U. 
R. P. Nr 86, poz. 664) z UiwzględniJeniem zmian 
i uzupełnień, wynikających z ustawy konstytu
cyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 30, poz. 227) oraz wprowadzonych dekretem 
Prezydent'a Rzeczypospolitej z dnia 10 paździer
nika 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 551). . 

Minister Spraw Woj,s,kowy.ch: Kasprzycki 

Załącznik do obw. Min. Spraw Wojsko
wych z dnia 4 stycznia 1937 r. (poz. (6). 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 28 października 1933 r. 

o upasażeniu wojska i marynarki wojennej. 

Na podsiaMe ~t. 44 ust. 6 Konstytucji 
i. ustJarwy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnie-

ruu Prezydenta RzeczypospoMej clio wydaJWanila 
l'OIzp'o~za,dz,eń z mocą ustruwy (Dz. U. R. P. 
Nr 29, poz.. 249) pos.tanawiam 00 następuj'e: 

Rozdział l. 

Postanowienia ogólne. 

Ar.t. 1. 

RJoizporrz,ądze.nie . ni.niJe~lsze notnnui e uposa
żenń:e żołnier'zy, pozos1laj,ący,ch w czy;nne~ służ
bie wojslk'ow,ej, oraz osób U1Zll'3Jll'Y'Ch na zasadzie 
szciz,ególnych przepisów za równorzędne z nimi. 

ATt. 2. 

ZołIlliJerz otrzymuj1e ze Skrurbu Pań'Stłwa tyl
ko jedno uposażenie, prze,widmane w rozporzą
dzemu nreniej'szym, j,ako W)'iD8igrod!zenie za ogół 
czynności, zwi~any;ch z pełnieniem służbYj 
mo'że je,ooak za spełtriJan:~e czytnnośd, rue zwią
zanych ściśle ze s-Ł8inowi'slki'em (funkcją), które 
zaimude, OtrZ:ymywCliĆ . dodatkowe wynagrodze-
nie. . . . 

. Zasady przyznawania tego wynagrodzenia 
ustala Rada Ministrów. 




