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230 - Ministrów Sp,awiedliwości oraz Pracy i Opieki Sp'ołecznej z dnia 22 wrześ·nia 1945 r . 
. wydane w porozumieniu z Ministrami ,Przemysłu, AprQwizacji i Handlu, Rolniclwll
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231 Ministra Pracy i OpIeki Społecznej z . dnia 24 września 1945 r. o pośrednictwie p,a-
cy - i pośrednictwie przy zawieraniu umów o nauką zawodu. 3M 
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ROZPORZ.t\DZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 12. września 1945 r. 
/ 

o należnośdach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwyłdynt miej§cc~ słm%owym oraz 
w razie przeniesienia na inne' ptiejsce służbowe. 

,Na podstawie art. . 10 rozporiądzen!a Prezydeli
ta Rz'eczypospolitej z dnia 18 paźdZiernika 1233 r. 
o uposażeniu funkcjonariuS'zów państwowych 
(Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) fart. -4 rozporządze
nia Prezydenta RzeczypospoliteJ z dnia 18 paź

. dziemika1933 r. o uposażenhl sędziów w 'sądow

nlctwie' powszechnym iadmlnlstracyjrl"ym oraz 
pro!nlratorów (Dz. -u. R. P. Nr 86, poz. 665) za

/' rządza się, co następuie : 

DZIAŁ l. 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Rozporządzenie niniejsze reguluje na
leinpścl za podróże służbowe, delegacJe I przenie~ 
slenia w kraju I poza granicami Państwa urzędni
ków I nihzych funkcjonariuszów państwowych, 
profesorów, pomocniczych sił naukowych -w pań· 
stwowych szkołach . akademickich, nauczyclell 'szkół 
państwowych I publicznych, pozostających na eta
cie Państwa, sędzłów, prokuratorów, asesorów 
I , apHktmtów ' sądowych. 

i. Osoby wyżeJ wymienione nazywane. będą 

w dalszym oiągu w rozporządzeniu niniejszym funk
Cjonariuszami państwowymi. 

3. R<izporządzenie niniejsze nie dotyczy należ
ności za podróże służbowe, delegaCje oraz prze
niesienia w WOjsku, w służbie hetpieczeństwa pu
blicznego oraz w Straży Granicznej. 

§ 2. FunkCjonariuszom państwowym w razie . 
podróżysł~żbowej (kom(sjl) lub delegacji do mieJ
scowości położonej poza zwykłym Ich miejscem 
służbowym należą się: 

1) diety, 
1) zwrot kosztów p'rzejazdu. 

§ 3. W ri}zle przeniesienia na inne miejsce 
służbowe funkcJonariuszom państwowym należą 

się: 
1) diety dla 'nich I członków rodziny; 
l) zwrot. kosdów Ich przejazdu l członków ro. 

dziny; -... 
3) ryczałt za przeniesi!~nie; 

4) zwrot . kosztów przewozu urządz~nla dom6. 
wego. 

> ~ § 4. Ż.a członków rodziny uważa się osoby wy~ 
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-mienione wart. 3 dekretu Polskiego Komitetu Wy
awolenla Narodowego s dnia l7 grudnia 1944 r. 
o tymczasowym uregulowaniu uposażeń prMovmi
ków ' państwowych (Dz. U. R. P .. Nr 16, poz. 88) 
w brzmieniu dekretu z dnia l4 maja 1945 r. (Dz. 
U,R. P. Nr l4. pOiZ. 157). 

§ S. Przez uposażenie miesięczne rozumie się 
wszystkie kwoty wypłacane za dany miesiąc z ty
tułu uposażenia służbowego bez potrąceń. 

§ 6. Praktykant~m przenle6looym na Inne miej
sce służbowe celem odbycia dalszef praktykf 

-służy Jedynie z~ot k{)5ztów podróży I diety wyłą
cznie Ul czas przejazdu. 

§ 7. jeżeli cały urząd zOstanie przeniesiony- 0%6-

.owo do Innej Il}lejscQwoścl, stosuJe się przepby 
o delegacJI. ' - _ 

-§ 8. W -razie pr'zenlesłenla funkcJonarlus,za pań-
' lłwowego do mlets.cowoścf, .do kt~et był uprze
dnio ,delegowany, MUŻY mu, oprócz _ należności 
• tytułu przeniesienia, zwrot _koutów Jlrzetazdu 
do m1~o6cl" w której miał !łały przydział 
służbowy ~ I z powrotem oraz diety za czas prze

'fezdu, o Ile przejazd ten Jest konlec.znycelem ure
Iłulmvan.la spraw, wynikających wskutek przenie-
sienia. '\ ' 

§ 9. Del8ł!ocja moee trwać naJwyżeJ pół roku. 
Przedłużenie delegocji ponad ten okres moż-e na
.tępić -JedYl'1Je w , ~odk .. ch WYłątkowych, uza
sadnionych ważnymi w~lęd&mI służbowymi, na 
mocy de'"Y2'jl sz&fa władzy n~zelneł, wydaneJ w 
por9zumlenlu z MLni6trem ~arbu. 

DZIAŁ II. 

N~leżnoścl za potIrt-ie sluibowe, delegacJe ' 
ł przenieMtrla w kraJu, - , 

Rozdział 1. 

Diety. 

§ 10. W razie poon;ży służbowej do m&eJscowośct, 
położoneJ 'poza zwykłym mieJscem służbowym fU'llk.,; 
ejona,rlusza państwowego, dleły nale!ą się ' za ca- , 
Iy Cza3 trwania teł podróży. , 

§ 1 t. W razie delegaCjI do miejscowości poło
tonej poza zwykłym "miejscem służbowym funkcjo
nariusza państwowego diety należą się za , cza's 
pne}Mdu I i'ózosławanla w delegact1. ' 

§ 11. 1. W razie przeniesienia ne Inne mlef
ace służbowe należą się diety dla przeniesionego 
I dla członków rodZiny za czas przejazdu do no~ ' 
wego miejsca .Mużbowego ł za ple!'W~ą dobę po
bytu w tymże miejscu. 

l., Dle'ty dla członków rodziny wynoszą 1~N' 
diet, służących przeniesionemu. 

§ 1.5. Diety mileżą ~Ię równie! aa niedziele 
" 'wlęta, przypadające -w czasIe trwanIa podróży 
.łu!bowef, delegacJI lub przeniesienia. 

§ 14. 1. Jeżeli w ,Clza!le po.dróty lłutbowet tub 
de1egactI funkcJonariusz państwowi aachoruje, die
ty należą się również przeż czas choroby. Chorobę 

. należy , udowodnIć świadectwem leka~sklm. 
- 2. Przepisu ust. 1. nie sto.~Uife się, jetelt fu~kcfo- -

. ". 
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nariusz ' państwowy rosłał umieszczony, w ' szpitalu 
na koszt Skarbu P.aństwa. 
- , § 15. , Za czas urlopu diety -nie należą się: 

§ 16. 1. -Diety wynoszą dziennie: ,. 
1) ' dla l'iinKcfOii~irlu~ów państwowych, pobl~ 

rających uposażenie według: 
grupy I, II l III - 150 zł. 

IV, V, VI I VII - 115 zł, 
vm, IX, XXI I XII'-- 100 zł, 

l) dla sędziów 1 prokurałor6w, pobierających 
uposażenie według 

grupy I ł II - ~O zł, 
grupy III I IV - 215 , zł. 

l. Jeżeli funkcJonariusz państwowy otrzymuje 
dodatek wy.równawczy, określony wart: 4 dekre
tu Polskiego Komitetu Wyzwolenl:e Niu'odowego 
li dnia 17 grudnia 1.044 r. o tymeeasowym unor
mowaniu ' stosunku służbowego I ~&szeregowaniu 

, fUhkcJonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 
16, pOz. 89), naletą mu się diety według odpowie-
dnieJ wyższej grupy uposażenia. ' 

§ 17. 1. DIety: zmniejsza się: 

o 35% 
- Je:lell funkcJonarlu&z państwowy k04 

rzysta w czasie JM>dróży służbowej lub delegacji 
z wyżywienIa VI stoł6wce przeznaczone! dla funk
C!łonariuszów PaństWowyQh ; ~ 
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otrzymuJe w tym czasie bezpłatne mieszkanie służ
bowe . . 

l. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, Jeżeli podróż 
' służbowa trwała nie dłużet ' niż 5 dnI. 

§ 18. 1. jedn<l6tkę obliczenia diet J~t l4 godzin- _ \ 
ny okres ĆEaelł, Baony od chwili wyjazdu ze 
2W)idego, mieJ&ca służbowego do chwili powrotu 

. do tei<> mIeJsca. 
l. jeżeli pobyt poza zwykłym nUejsc~ służbo

wym frwa dłUŻej nU 14 godżlny, 'naleiy SięZ8 
. końcowy okres czasu: ponad 6 do 12 godzin -
połbwa dlety~ ponad 12 d~ 18 -godzin - 75010 dIe
ty, a ponad 16 godzin - cała dieta. 

,. jeżell pob}-i poza zwykłym . m1ejscemsłuż
bOWym trwa krócej. nU l~ godziny. należy się za 
okres czasu: ponad 6 do 12 godzin - połowa die~ 
ty, ponad 12 do 18 ' god1'ln - 75% dlety, a, ponad 
16 godz.ln - caf t! dleła . 

§ 19. 1. Przy przejeździe środkiem lokomocJI, 
mającym rozkład Jazdy (np. kolet, samolot), 'po
czątek przeJ~zdu -Uczy się od ,ustalonego w rozkła
dzie ja·zdy cza-ru odJazdu. Przy przejeździe Innym: 
środkiem lokoinocJI, nie maJącym rozkładu Jazdy, 
początek przeJ~du liczy alę od chwili ruszenia 
zmlcl~ __ 

l . Opóżruenieprzyfazdu środka lokomocJI, ma
Jącego rozkład łezdy, bierze si.ę w rachubę tylko - . 
w przypadku. gdy wynosi więcej niż godzinę. 

§ lO. W rwe ewansu funkcJonar.lusza . pańs
twowego, naldłl mu Ifę wy!sze : diety, od dnia, 
od którego słu!y mu pra'wo do wyższego up osa.,; 
tenla. . 

§ 11. '1. W przypadku delegacJI wypłaca się 
cełe diety prze% pierwsze 'l tygodnIe, licząc od dnta 
ltastępującego -po dniu przybycla do mIeJsca de-

• 
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legacji, przez na:;.tępne6 tygodni - diety zmniej- ' 
!Zone o 50%, 8 po upływie tego czasu :- ' zmnieJ-
szone o 40%. -

2. W razie odbywa~ia podróży służbowych w 
ciągu pierwszych 2 tygodni delegaCji, nie wlicza 
się do tego okresu dni przebytych w podróży. 

§ 22. L .Jeżeli w czasie delegacji funkCjonariusz 
państwowy odbywa podróż służbową trwającą po
nad 6 godzin do miejscowości położonej poza 
miejscem delegacji, uzupełnia się diety, pobierane 
z tytułu delegacJI, do wysokości całej diety, o ile 
dieiy te wypłacane są stosownie do § 21 ,w w~la-
rze zmniejszonym. -

2. ,W razie podróży służbowej z miejsca dele
gacji do zwykłego miejsca służbowego diety. nie 
służą za czas trwania pobytu w zwykłym miejscu 
służbowym. , ' 

§ 25. Funkcjonariuszom państwowym władz 
g6rńiczych, pełniących na kopalniach czynności 
związane z kontrolą stanu bezpieczeństwa , kopalń 
I Ich urządzeń, ,przyznaje się dodatek do ' diet, pła
tny równocześnie z nimi, . w wysokości 55% diety. 

Rozdział 2. 

Zwrot I,oszłów prze'jazdu. 

§ 24. Zwrot k~tów przejazdu obejmuje ceny 
biletów jazdy koleją, samolotem. :;amochodem, 

' statkiem oraz koszty, przejazdu Innymi środkami 
lokomocji, koszty przewozu bagażu podróżnego 
r ~'a z ryczałt na pokrycie -kosztów . dojazdu do 

'orca (stacj.i, przystani) I z dworca (stacji, przy
stani) . 

§ 25. Przy przejazdach należy posługiwać się , 

n'aitańszym środkiem komunikacjI. Użycie droż
szego środka lokomocji dozwolone jest w przy
padkach nagłych, gdy wskutek opóźnienia przyja
zdu int~res publiczny byłby narażony na szkode) 
lub jeżeli spowoduje to oszczędność na dietach 
w rozmiarach, przewyższających koszt użycia droż-

- szego środka komunikacji. 
§ 26. 1. Funkcjonariuszowi państwowemu" 

który użył droższego środka komunikacJI, o ile nie 
był do tego uprawniony, zwraca się koszty prze
jazdu tylko w wysokości należnej na podstawie 
rozporźądzenla niniejszego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w 
przypadku przejazdu klasą: do użycia które' fun
kcjonariusz nie był up.rawnlony. 

§ "27. W razie przen,ieslenia funkCjonariusza 
państwowego do innej miejscowoścl, członkom Je
go rodziny służy . prawo użycia takiego samego 
środka komunikacji I w. tej samej klasie, co prze
.niesionemu. 

§ 28. 1. Przy przejazdach k,oleją, samolotem, 
samochodem, statkiem lub ,Innymi środkami ko" 
munikacjł zwraca się faktycznie zapłaconlł cenę 
biletów. 

2. Osoby, korzystające z ulg w przejazdach 
' pań,stwowyml lub zarządzanymi przez państwo 
środkami komunikacfj , otrzymują tylko zwrot ce
ny ul~oweJ . 

~~ , 
' .. ' ........ ~ ,. . 
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§ 29. 1. Prawo przejazdu Il klasą pociągu slu- , 
ży funkcjonariuszom państwow)m, pobierającym 
uposażenie według grup I do VIII, sędziom, pro
kuratorom, asesorom sądowym, oraz osobom to
warzyszącym służbowo przy przejazdach szefów 
władz naczelnych, przedstawlcieH państw obcych, 
misji zagranicznych,tudzież oficerów armii oh
cych. 

2. Prawo przejazdu 1II klasą pociągu służy oso
bom nie wymienionym w ust. 1. Jeżeli jednak 
przejazd poC'iągiem ma trwać dłużej niż 18 go
dzin lub odbywa się między' 21 a 6 godziną I trwa 
dłużej niż 6 godzin, władza zarządzająca podróż 
służbową, może żezwoHć na kOl'zyslanle z przejazdu 
II klasą . . ' 

§ 30.1. Z reguły zwraca się koszt przejazdu 
pociągiem . osobowym. ZWfot kosztów przejazdu 
pociągiem pośpiesznym na'stępuje tylko wtedy, 
gdy władza zarządzająca podróż służbową zezwoli 
na przejazd takim pociągiem . 

2. Przepis · ust'. 1 stosuje się o<lpowiednio do 
zwrotu ceny miejscówkI. 

5. Jeżeli zaszła potrzeba przejazdu pociągiem 
pośpleswym, w którym nie ma III klasy, funkcJo
nariusz mający prawo do zwrotu kosztów prze
jazdu tylko III klasą otrzymuje- zwrot ceny biletu ' 
klasy II. 

§ 51. Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom 
I Podsekretarzom Stanu służy w' przypadku podró
ży służbowej prawo przejazdu w wozie sypialnym. 

§ 52. Zwrot kosztów jazdy samolotem następuje 
w przypadkach, w których władza zarządzająca 
podróż służbową ze ' wiględu na ważność I nagłość 
sprawy .zezwoll na użycia tego środka komunlka- : 
cJI. 

§ 55. Jezeli na statku znajdUją się dwie klasy, 
zwraca się cenę biletu I klasy tym osobom,które 
w razie jazdY koleją mają prawo do biletu II kla
sy, cenę zaś biletu II klasy - tym, którzy w razie 
Jazdy koleją mają' prawo do biletu III klasy. 

§ 34.1. Przy przejazdach kołowych, dokona
nych także I własnym środlfllem lok~mocjl, zwra
ca sIę w miejscowościach, w których obowiązują 
zatwierdzone przez władze taryfy najmu koni lub 
samochodu, ceny podane w ta~yfie. W Innych 
miejscowościach zwraca się koszty przejazdu we
dług cen, odpowiadających miejscowym stosu n-
~m. . • . 

2. Przy wspólnych podróżach i<ołowych wol
no zaHczyć jedną podwodę lub samochód osobo-

" wy na 5 osoby. W razie równoczesnego przewo
zu większej ilości bagażu podróżnego, aktów 
1 Instrumentów lub naJzęclzl , wolno zaliczyć jed
mi podwodę lu~ samochód na 2 osoby, BW wy
Jątkowych przypadkach - nal osobę, 

§ ~5. Jeżeli drogę odbyto VI całości lub częś
ciowo ,pieszo, przyznaje się kwotę zł 5 za każdy 
kilometr. 

§ 56. 1. Zwraca' si~ koszty pr,zewozu koleją, 
samochode'ni, statkiem lub Innym środkiem Iw
mun~k8cjl, z wyłączeniem samolotu, osobistego 
b\g~1u p'odi''6zneg'o o wa'dze: 

• 
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1) .ao · 50:kg - przy podróżaCQ służbowy.ch (ko
misjach) trwająl:ycb dłuk; niż 1.4 dni; 

2) do 'ÓO' kg przy podróżochsłużbowy.choraz 
delegacja'Ch trwająCych dłużej niż .3C dni. -

2_ Jeieli dQ spełnien.la czynności urz~dowej ko
nieczne jest wbranie ze sobą bagai.u służoowego 
,ak: akt narZęaLI, instrumentów - zwrilca się 
Wszystkie kQszty jego przcwozu. 

§ 31. L Funkcjonariuszowi parutwowemu 
przyznaje si~ w gminach miejskich na ' koszty do
jazdu dodw<>rca kolejowągo, przystani, stacji au
tobusOwej lub loinlaej jak równ~ż przejazdu 
% jednego dworc{.l (.przystani, stacji) do drugie.go, 
.za kaid?; dOjazd lub ' odj.ai.d. ry-czał·ł ~ wysokości 
15 zł. . _ . 

2. W przypadku gdy podróż służbowa ; odhywa 
.sl-ę do kilku miejscowości, przyznaje się ryczałt za 
doJazdy w każdej mieJscowości. . 

3_ O ile odległ.ość· od gmachu urzędu do dwor
ca kolejowego, przystani, sfacji autohusoweJ lub 
lotniczej wy.ncsi więcej nii 4 km można stosować 
priepis§ 54. , 

4. Ryczałt nJe należy się, gdy dojazd oqbywa ' 
.tę ~wym hodlł'!em l0łr0mucji. 

346 
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kantów sądowych .tytko w puypadlm I'rzcnicsie
nia iłh do innego- okręgu 5ąduapelacyjnego. 

§ 41. 1. Za pOdstaw,.obliczenia ryczałtu okr~
śłonego w- § 40 służy uposażenie za miesiąc; w 
którym nastąpiło zgłoszenie się do słu:ihy w no- , 
wym midscu · służbowym. 

l. W raz'ie przentesienia połączonego z awan
sem. za podstawę obliczeni.a ryczałtu bierz!! się· 
!'Io,we wyższe uposażenie tylko w tym pr~padku, 
gdy zgłoszenie się na nowym miejscu służbowym 
nastąpiło w miesiąc\'! , w którym zgodnie z art. 15 
lit. b) rozporządzenia Prezydenta RzeczYPo5Poli-. 
tej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniU 
funkCjonariuszów państwowych ' (Dz. U. R. P. Nr 
56, poz. 663) przeniesiony funkCjonariusz nabył już 
prawo do otrzymania wyższego uposażenIa wsku
tek awansu. 

§ 41_ Ryczałt za przeniesienie nie należy się 
w przypadkach przeniesienia, nie mogącego wy
wołai: potrzeby . przesiedlenia się, jako to: przenie
sienła funltcjonar-iusza pań5twowego łub całego urzę
du do miejScowości, w której funkcjonariusz do
tychczas mieszkał . I skąd dOjeżdżał do miejsca służ-

.§ 33. '· 1. Za czynnGŚcikornisyjne w miejscowo- I 

'łc1ach, pełeżonym bliżej nit 4 km od budynku, 
w któ,JY.ffi mieści się urząd , nie należą się' ani ko-
szty podróży ;ani diety. . 

bowego.. . 
§ 43. t. Przeniesionemu zwraca się ponadto 

koszty przewozu urządzenia do.mowego kolejowy
mi pOGiOlgaml tow'arowymi lub statkami towarowy
mi albo samochodal1)i używanymi w komunika
cji państwowej lub pozostającymi pod zarządem 
PaństWa. 

2, W razie konieczności przewiezienia bagażu 
lłuZbowegG (§ 36 ust. 1,) k{)szty przewozu zWraca 
tłę bez względu na odległe.ść : I 

§ '39. Przy komiSjach młejscowych w miastach, 
.mających pO'Ilpd 50.000 mieszkańców. zwraca się 

. . faktycznie poniesione koszty ' przejazdu. o ile od
. -ległość miejsca komisyjnego od gmachu urzędu 

wynosi więcej niż '4 km. Do przewozu ba,gażu służ
bowego lit.o5uje si,ę odpowiednio § 38 usL 2. 

Rozdział l. 

. Ryczałt t'a f}Tzeniesienie, zwrot kosztów przewozu 
. U7ząm:enia domowego. 

§ 40. 1. W razie przeniesienia urzędników, 
niższych funkcjonariuszów państwowych, profeso
rów, pomocniczych sił naukowych w paflstwowych 
szkołach akademickich , naucżypieli szkół ' państwo
wych I publicznych, pozostających na etacie Pań
stwa, z urzędu hib w drodze konkursu. do Innej 
miejscowośCi , przyznaje się poza dietami I zwro
tem kosztów przejazdu, na pokrycie wszystkich 
wYl:łatków połączonych z przesiedleniem : samot-
nemu - 50%, a utrzymującemu rodzinę - 100°/°. 
jednomiesięcznego uposażenia; 

2. Ryc'Załł określony w ustępie poprzedzającym 
oraz diety 1 zwrot kosztów przejazdu przyznaje się 

_ sędziom I prokuratorom w rade przeniesienia Ich 
do Innej miejscowo!.c1 z wyjątkiem przypadku, gdy 
przeniesienie nastąpiło w drodze wyroku dyscy
pu,narnego (art. 104 I 143 prawa o lUkolu sądów 
Powszechnych) . 

a. PrzepIs ust. 1 stosuje się do IUeSGl'ÓW I aplł-

2. Jeżeli z przyczyn od przeniesionego niezależ
nych nie ,może nasfąpić przewóz w sposóbokre
ślony w ust. 1 , zw,aca się koszty przewozu doko
nane innymi środkami komunikacji, j~dnak sa
motnemu - tylko urządzenie pokojU, a utrzymu
jącemu rodzinę - tylko urządzenie ' pokOjU I ku
chni. Zwrot kosztów przewiezienia resżty urządze
nia domowego. następuje ,według zasad określo
nych w ustępie poprzedzającym. 

3. Przepisy §§ . 25, 26, 28 liSt. 2, 40 I 42 sło

suje slę odpOWiednio. 
§ 44. W razie przeniesienia na własną prośbę 

osób wymienionych w § 40 ust. 1 i 3 nie służą ża
dne nCl leżności, mogą jednflk one być przyznane . 
w cał~ścl lub w częśc i według uznania właściwej 
władzy naczelnej. 

R..ozdział 4. 

Wypłata .naleźnośc:i, 

§ 45. 1: Wypłata należności z tytułu pQdróty 
. służbowych, delegacJI i przeniesienia następuje na 

podstaWie rachunku. W rachunku ' należy okre~lIć 
dokładnie żądane należności I · uzasadnić każdą je
ga pozycję przez szczegółowe przyłoc~enie oko;ll
cznoścl ·usprawiedliwla;ących wydatek oraz dołą
czyć wszelkie dokumenty, dotyc,zące sum wydatko
wanych Jako to: kupon uprawnla1ący do. zajęcia 
miejsca w wagonie sypialnym lub w samolocie. 
list przewozowy, dotyczący pr:żeWozu ur·zą<4enł/ł 
domowego. 

I . 
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l. Jeżeli użycie dr.oższCłlo środka komunikacji 
mb przejazdu droższą klasą, zalety od zezwolenia 
władzy zarządzającej podrót , {§§ 19 ust. l, 30 ust. 
1, 3l, 6l, 63: ust. l, 64 \lit l}, zezwolenie to po
winno być potwierdzone na rachunku kosztów' lub 
w dołączonym dQ niello ~okumencle. 

3. O ile uzyskanie dokumentu, dotyczącego 
wydatku na kwotę nie przekra.czającą 100' zł I mi- . 
trafia na znaczne trudności, \yydat~k ten .... można 
uznać I bez dołączenia dokumentu, usprawiedli
~ającego wydatek. W ~. przypadku funkCjona
riusz państwowy · dołąqa do rachunku własnorę
C2Jne oświadczenie o dokonaniu wydatku I o po
wodach uzasadniających trudność uzyskania ra
chunku. 

§ 46. W razłe wątpliwości co- do prawcziwoioi 
lub ścisłości okoHc~nośCI, przyłocionych w samym 
rachunku lub w I załącznikach, nalały. celem usu
nięcia tych wątpliwości przepmwadiU stosowne 
dochodzenie. 

§ 41. Wypłata diet I kosztów przejazdu człon
ków rodZiny przenie.sionego·' następuje dopiero po 
udowodnieniu, że członkowie rodziny rzeczywiście 
przyiiy1i do nowego miejsca słutbowegó. 

§ 48. 1. Wszelkie rachunki diet l kosztów prze
Jazdu z tytułu pod,róży służbowych, krótkotrwa
łeł delegacll f przeniesień powinny być przedsta
wione w term~nle 14 dni, licząc od następnego dnia 
po odbYCiu podróży służboweJ, delegacji lub prze
niesienia, rl~chunkl zaś kosztów przewozu ' urzą
dzenia domowego - w terminie 14 dni, licząc od 

. następńego .. dnIa po dokonaniu przewozu ·urządze-
n!-adomolego. . 

'. l. Rachunki delegacji ' trwaJących dłużej niż 3'0 
dni należy przedstaWiać za kaidy miesiąc kalen
.danowy z dołu w ciągu pierwszych a dni 'nastę-
. pującego miesiąca kalendarzowego: . 

3. Koszty wspólnej podróży kołowej podaje w 
rachunku osoba, której- służą wyższe diety; 

§ 49. Każdy rachunek kqsztów ~<>9róży służ
boweJ musi . być opatrzony klauzulą władzy zarzą
dząjącet podróż lub ' przełownet władzy służbo
wej, słwierdzafąeą konieczność Odbycia podróży, 
należyte użycie czasu I środków ~omunikacji. 

§ 50. 1. W p-rzypadkach podróży służbowej lub 
delegacji diety· I zwrot kosztów p'odróiy powin
n.a wypłacać t~ władza, która zarządziła podróż 
służbową lub delegaCję. ~ . 

l. W przypadkach przeniesień wszelkie należ-
, . noścl z tego tytułu wypłaca ten urząd, do którego 

funkCjonariusz państwowy 'został przeniesiony. Je
dnak. zaliczkę na powyższe koszty przeniesiony mo
że uz.yakać z urzędu , z którego został przeniesio
ny. I 

§: 51. 1. FunkCjonariuszom państwowym, 'uda
Jącym się w podróż służbową, służy prawo, do 

' zaliczki nie przekraczającej przypuszczalnych ko
sztów przejazdu I należnych diet. 

1. Przepi:S ust. 1. stosuje się- odpowioonio ' do 
nal~żności z tytułu delegaCji I przeniesienia oraz 
często powtarzających się komlsll / miejscowych. 

. 3. Władza zarządzająca · podróż służbową kilku 
osób, które maJą odbywać Ją razem I w tym s~-

mym celu, może wydać zaliczkę do rąk jedne, 
& tych osób. - W tym przypadku funkcjonarIusz 
państwowy odbierający zaHczkę odpow1-~ą za 

, p~rawldłowe' Je, zużycie t on 'est obowiązany -,łrzed
stawIć rachunek, 

§.' 5l. W przypadkach, w których podróże słu!
bowe trwają dłuższy okres czasu lub stale się po
wtarzają, władza naczelna może przyznać za zgo
dą Mlnlstra Skarbu, zamiast kosztów ' przeJa.zdu 
1 diet, ryczałt płatny z góry . wraz z uposażeniem. 

DZIAŁ III. 

Nąleżńo§d za podróże 5hWJtowe, delegacfe f prze-
, niesienia poza eraaic:..u kraju. \ 

§ 5.5. 1 . . Należności uregulowane vi d-zlale ninIeJ
szym słutą w czasie podróiyza granicą od chwlll 
przejazdu prZ~ granicę do chw.JII powrotu do 
ktaju. '· . 

l. Za czas podróży I pobytu na obszarze Pań
stwa Polskiego należą ' się diety I zwrot kosztów 
podróży według zasild ustalonych dla pom-óży służ- ' 

bowych w krafu. Jednak zwrotu kosztów przejaz
du koleją oraz przewozu koleją bagażu podróżne
go,- a przy podrÓżach kurierów .dyplomatycznych 
oraz przesiedleniach .takie kosztów. dorożek ' I tre
gany, można żądać według przepisów zawa.rtyth w 
dziale niniejszym. . 

§ 54. Do należności z tytułu podróży służbo
wych, delegaCji I przeniesień za granicę· stosuje 
się . odpowiednlp przepIsy dzi ału II, ' o Ile przepisy 
poniższe nie stanowIą inaczej. 

§ 55. Należności za przeniesienie na inne mieJ
sce służbowe służą za~óWlIlofUlllkciooarlusZi&tn 
państwowym służby zagranicznej przeSllićUa.Jącym 
się poza granicami Państwa Polskiego, lak I no
womlanowanym na stanowi!ko służby zagra-nla- " 
nej, .a rpwnleż odwpłanym do kraju. 

§ 56. Przy podróżach ,zagranicz·~ch słuJ4 
pt'zez cały czas podróży 1 pobytu poza granicami 
Państwa Polskiego diety przewidziane dla krańco
wego punktu t!!j podróży. 

§ 57 .. Wysokość diet -uśtala M·inlster Skarbu na 
wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Oraz Mlnt
stra i:eglugl I Handlu ZagranicznegO. 

§ 58. .Jeżeli w ciągu l4-godzinnego czas\l po
dróż służbowa odbywa się zarówno na obszarze 
Państwa Polskiego jak I na terytorium zagranIcz
nym, ' a pobyt na terytorium zagranICznym trwał 
dłuż!!ł niż 6 godzki; . nale~ą się diety zagraniczne. 

§ 59, . Przepis § 14 stosuje się odpowiedniO tak
Że do podróży powstającej w zwiążku z przenie· 
sleniem do innej mlttłscowości. I 

§ 60. W razie przenleiienia na Inne mlefsce . 
'służbowe należą ~ę dłety dla prioolesionego . - za 
czas przejazdu do nowego ~iejsca służbowego I za 
czas do chw!l1 objęcia urzędowania, 'nie przekra.
czający 8 dIłl, liczonych od dnia następnego pa 
przybyciu na nowe miejsce służbowe, e dla człon-

. ków jego Todzińy tylko że czas przejazdu. 
. § 61. 1. Prawo przejazdu I klasą pociągu .sł?!1 

funkcj'onarluszom państwowym. poblerajacym UJ)O" 

\ 
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sażenie według gr:upy I do V, sędziom prokura
torom pobierającym uposażenie według grupy I do 
III, po~adto bez względu na grupę uposażenia 
kierownikom urzędów podległych Ministerstwu · 
Spraw Zagranicznych JubM'inisterstwu Źeglugl 
l Handlu Zagranic'znego, radcom ambasad I ' po-
selstw, radcom handlowym, radcom e'l'lligracyjnym, 
konsulom, pierwszym sekretarz.om ambasad oraz 
osobom towarzyszącym służbowo przy , pr~ejazdach 
szefów władz miczelnych, przedstawicieli państw 

, obcych I mlsj.i zagranicznych. 
2. Prawoptzejazdu II klasą pociągu' służy- ftm~ 

kctonariuszom nie objętym przepisami ust. 1 t 3. 
3. Prawo przejazdu III klasą pociągu służy niż

szym funkcjonariuszom państwowym. 
§ 62. 1, 'Odbywającym podróż służbową prz'y

~ znaje się zwrot koszt(,w przejazdu wozem sypial
nym, o ile mają prawo priejazdu '\ luh, II klasą oraz 
Jeżeli: " ' , . 

1) podróż koleją trwała co najn-iniej sześć ,go
dz in pomiędzy 21 a 7, 

' 2) zachodzHa konieczność pełnienia następne

g'J dni i.! czynności urzędowych I 
3) władza zleca,jąca- podróż słuibową stwierdz.i

la konieczność przejazdu wozem sypialnym ' na 
koszt Skarbu Państwa. 

i. W krajach nie pl)~iadających wi.l[lcnów sy
pialnych II klasy 'może władza zlecaja,:!, podróż 
prżyzn"lć prawo przejazrl u w01,rnl ' sypialnym lIda
sy także tym osobom, kićr :,~ pO~,; adają tylko prawo 
do z\vrotu kosztów przejazdu' II kl asą. / , 

§ ó3. l.W razie podróży pozostającej w zwią
- ~ku z przeniesieniem na Inne miejsce służbowe 

zwraca s i ę fUllkcjonariuszom państwowym mają
, cym prawo przejazdu I klasą koszt przejazdu wa

gonem sypialnym, 1eżeli pouróż koleją trwołaco 
n ajmniej sześć godzin pomiędzy 21 a 7. . 

l. Funkcjonariuszom państwowym, którym nie 
służy prawo do przejazdu I klasą, a odbywającym 
podróż w Gharakterze kuriera dyplomatycznego 
może władza wysyłająca przyznać prawo przejazdu 
na koszt Skarbu Państwa I klasą oraz wozem' sy
pialnym, o ile jest to koni.eezne ze wziIędąw słuj.-
bowych. -

§ 64; 1. Przy przejaz.dach " Hniami kolejowymi 
, Związku SOCjalistycznych Republik Ra(.l osoby, któ
re mają prawo przejazdu koleją w I klasie, upraw
nione są do korzystania z t. zw. miękkiego miej
sca. 

2. , Funkcjonariuszom państwowym nie wymie-
, nicnyQi w ust I służy prawo do zwrotu ceny t.zw. 

twardego miejsca. J eżeli jednak pddróż, koleją trwa 
w Jedną stronę 'dhiżej niż 24 godziny lub odbywa 
się co ' nć\jmn i ę j. przez 6 godzin, po~ięd7.Y godz·ina
mi 21 a 7, władza zarządzająca podróż służbową 

, mc;~e zezwol i ć na kOrJ.v!ta.nie z t.zw. miękkiego 
ni iejsca. 

o 65. Przy prfejazdach wozami sypialnymi na 
liniach kolejowych lwiązkti Socja,listycznych Repu
blik Rad stosuje się odpowiednio §§ 61 I 63 z tą 
różnicą, że z,amiast zwrotu kosztów przeja~~du I kla
są następuje zwrot kosztów przejazdu na m iei.scu 

' ..... 
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kategorii, a zamiast zwrotu kosztów przejazdu II 
klasą następu,e .zwrot kosztów przejazdu 'na mieJ-
scu II kategorll. t' 

§ 66. O Ile opłacono ' bilet okrętowy z utrzy
maniem, ' zwraca się cenę całego :biletu, nało~last 
UiCZaS podróży na okręcie służy 25'/0 diet. 

§ 67. Funkcjonariuszom państwowym zwraca 
się wydatki na dojazd do dworca kolejowego, przy
słani, słacj.j autobu$Owej lub lotniczej I odjazdu 
z dworca koleJowego (przystani, stacji), Jak rów
nici przejazd z- Jednego dworca kolejowego ,(prz-y
sŁani, staCji) na drugi oraz wydatki poniesione .na 
tragarzy. Wyda.tkl powyższe zwraca się w /wysoko
!ci kosztów faktycznych I ' odpowiadających cenom 
miejscowym. 

, § 68. 1. FunkCjonariuszom państwowym okre
ślonym w § 55 zwraca się koszty przewozu urzą
dzenia -domowego ' w granicach, norm ustalonych 
według następuJących stref : 

1) 1 strefa: Austria, Czechosłowacja, Dania. Ru
munia, ' Szwecja, Węgry, Związek SOCjalistycznych 
Republik Rad; 

2) II strefa: 'pozostałe kraje el!łropejskie; 
. 3) III strefa: kraje Po.zaeuropejskie. ' " 

1. Zwraca się faktycznie ponieślone koszty, Je
dnak w wysokości na:stępuj ącej: 

1) dla przeSiedlających się z Polski do krajÓW 
I strefy lub odwrotnie dla samotnych - 75%, dla 
utrzymujących rodzinę - 150% mi esięcznego UPo.
sażenia. 

2) dla przeSi edlających się , z Polski do krajÓW 
II strefy lub odwrotnie: dla samotnych 100%, dla 
utrzymujących' l'o;dzlnę - 17SQ

/ . miesięcznego upo- , 
sażenia, 

, 3') dla przeSiedlających 
III strefy 1uh odwrotnie: 
dla utrzymujących rodzinę 

UP o.'sażen ia . 

się z Polski do krajÓW 
dla samotnych 125%, 

- '200% miesięcznego , 

.'3 . PrzeSiedlającym się z jednego kraju do dru
giego za grarncą.....zwraca się k9szty przy przesie
dleniu do krajów, z których oba lub jeden- leżą 

poza Europą .,- według stawek strefy III. 
§ 69. ' 1. Kie'fowntkom u,rzędó\v zagranic,znyth, 

korzystaJącym z mieszkania reprezentacyjnego, 
umeblowanego przez 5karb 'Państwa, zwraca się 
koszty przewozu własnyćh przedmiotów '-urządze
dzenia domoweg9 w wysoko.ści nie przekraczają

cej 33 i 1f30/o sławek ustalonych w, § 68. 
§ 69. ' 1. Kierownikom urzędów zagranicz.nych, 

. pr~eniesionym z ur~ędu zag,mnicznego, nie pos'ia
. dającego mieszkania reprezentacyjnego, umeblowa
nego. przez ~karb Państwa, do urzędu zagraniczne
go, posiadającego Mkie mieszkanie, służy zwrot 
kosztów p.rzewozu urządzenia domowego. na zasa
dach przewidzianych w § 68'. 

, § 70. W zupełnie wYfątkm.vych 'przypadkach za 
zgodą Himstra Skarbu może nastąpić zwrot szcze
gółowo wykazanych I Udokumentowanych kosztów , 
przewozu urządzenia _ domowego ponad norr;;-y 
ustalone w §§ 68 I 69. , 

§ 71. 1. Utrzymującemu rodzinę mQżna przy
znać, dopiero WÓWCIZ6S pełne koszty przesiedlenia, -

r 
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jeżeli dostarczy (lowód zamieszkania rodziny na 
nowym , mJejscu&łużbowym, albo w przypadku 
odwołanla- powrotu jeJ. do kraju, oraz jeżeli 
przesiedlenie rodzIny nastąpiło nie ' później nIż w 
rok 'od da1Y objęola przez funkcjonar,iusza. pań
stwowego nowego stanoWiska , sł\lżby zagranicz
nej lub od powrotu do kraju. Termin roczny dla 
przesiedlenia rodziny może być w wyjątkowych 
przypadkach przedłużany przez Ministra Skarbu na 
wniosek Minisva Spraw Zagranicznych lub Mini
stra Żeglugi I Handlu Zagranicznego. 

2.. Jeżeli funkCjonariusz państwowy przesiedla ' 
stę sam" bez rodziny, przyznaje mu się zwrot ko
sztów' przeSiedlenia w wymIarze określonym dla 
samotnych. 

§ 12.. Koszty' ubezpieczenia przewozowego urzą
dzenia domowe~ zwraca się do w:ysoko~~i nie _ 
przekraczającej 108/0 stawek określonych w §§ 68 
t> 69. Zwrot ~osz,tów przew,ozu urządzenia domo
wego łącznie ' ze zwrotem kosztów ubezpieczenia 
nie może jednak przekroczyć tychże s'tawek. ' 

'§ 73. KierO\ynikom placówek zagranicznych, 
bez względu na ich stan rodzinny, należy się zwrot 
kosztów przejazdu jednej osoby ze służby według 
stawek, ustalonych dla niższych funkCjonariuszów 
państwowych. - ' '- -§ 74. 1. Funkcjonariusze państwowi,odbiWCt-
jącypodróie w charakterze kurierów dypl8ma
tycz.nych ' do miejscowości objętych normalnymi 
rutami k~rierskiml, otrzymują ryczałt, którego wy
sokość dla pOszczególnych rut ustali Minister 
Spraw Zagranicznych w .porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. Ryczałt ten obejmuje: diety obliczone za 
czas podróży, ustalony rutą kurierską, cenę bile
tów kolejowych tatku) najwyższej klasy oraz 
miejsca w wozach 'sypi'alnych,o ile to jest 'dla da
nych rut kurierskich ze-względów służbowych ko
nieczne, tak również przypuszczalne , koszty do~az-

- dów. do I z dworców kolejowych lub przystani. 
oraz usługi , ~a'garzy przy kazdym doj~idzic I ocl-

, jeździe. Waluty, w jakich będzie wypłacany po- , 
wyższy , ryczałt, ustali Minister Spraw Zagranicz
nych w 'porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

2.. W razie częścioweg~ tylko odbyda podróży 
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kuciei obowiązany telst zwróclćodp9wiednią częś( 
ryczałtu. 

3-:' Jako dowód praWidłowego zużyc,ia ryczałtu 
służy stwierdzenie' przez Ministerstwo -Spraw Za
gra;nrcznych, że pod~óż, za którą kurier' otrzyma! ' 
ryczałt, \została odbyta. 

§ 75. Oprócz, ryczałtu określonego w § 740trzy· 
. mują kurierzy (zwrot faktycznie poniesionegd ko· 
sztu przewozu t. zw. b~gażu administracyjnego na' 
podstawie Mchunku, który powinnI. przedłożyć VI 

terminie czternastodnIowym, liczonym od 'dnia mi. 
stępującego po dniu powrotu z podróży. ZaliczkI n. 
pokrycie kosztów przewozu bagażu p,rzyznaje si, 
tylko w przypadkach, W kt~rych kurier zmuszony 
jest zabrać znaczną ilość bagażu. 

DZIAŁ IV. 

Przepisy , przejściowe i końcowe. 

§ 76. Mihister Skarbu może do dnia 31 trtUdnla 
1~46 r. w miarę poprawy sytllecji gospodarczej w 
kraju obniżać w drodze rozporządzenia wysokość 
diet (§Ó 16), kosztów przejazdu do i z dworca (§ 3J) 
oraz kosztów podróży odbytej pieszo (§35). 

§ 77. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministro
wi Skarbu oraz właŚCiwym Ministrom, każdemu 
w jego zakresie działania. ' 

§ 78. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
c1e z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracl moc 
obowiązując~ '!'ozporządzenie ' Rady . Min:istrów 
z dnia 2.8 mar,ca 1934 r. o należnościach w razie 
pełnienia czyn ości służbowych poza zwykłym in,lej
scem służbo.wym oraz w razie przeniesienia na In
ne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 32.0)' _ 
wraz ze zmianami póżniejszymi. 

Prezes Rady Hinistrów 
Edward Osóbkb-M Drawski 

Minister Skarbu 
Konstanty Dą_browski 
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ROZPORZr\DZEN~E I<HN!§1'RA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 2.1 września 1945 r. 
\ 

w}o-dane w, porozumiemu z Mln!5trf'.mi : Apl"owizaltji i Handlu, PrzemY5~u or,az Skarbu o zmianie w po. 

dziale mnejscowoij:i' na" kIesy pod wzg!ędem cen !rsrt re jesiracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. 

, Na podstawie art. 2.8 a ustawy z dnJa 25 kwie
tnl~ - 1938 r: <> opłatach rejesł.ra cyjpych od przed
siębiorstw l zajęć (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293) 
w brzmienIu, ustalonym dekretem Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia , 2l Grudnia 

1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 86): zarządza się, 
'co następuje: ' 

§' 1. W , części IIklas,! e II załącz,nika do art. 7. 
ustawy z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach reje-, 
stracyjnych 'od przedsiębiorstw i zajęć (Dz. U. R. e. 

, 
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