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3. Orzeczenia i postanowienia wydane w trybie nadzoru 
nie podlegają zaskarżeniu. 

§ 17. Rzecznik dyscypliny budżetowej przy Głównej 
Komisji Orzekającej sprawuje nadzór nad działalnością rzecz
ników dyscypliny budżetowej przy komisjach orzekających 
w pierwszej instancji. . 

§ 18. W postępowaniu przed organami orzekającymi 
w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej stosuje się 
odpowiednio art. 5-9, art. 10 § 1 pkt 1-4, 5, 7, 9, art. 18, art. 
21 § 1,2,4, art. 26 § 1 i 3, art. 29-32, 34, 39, 44, 46-51, art. 
52 § 1 , art. 53-55, 57 i 58, art. 59 § 1 , art. 60, art. 63 § 1 , art. 77 
§ 2, art. 78, 79, 81-83, art. 84 § 1 i 2, art. 85, 87,88. art. 91 § 2, 
art.93§1,art.119-125,art. 126§1,art. 127, 128, 130-135 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 
z 1971 r. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. 
Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 
45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. 
Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 
135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 
43, poz. 151 i Nr 72, poz. 422 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131 ). 

§ 19. W sprawach wynagrodzeń za udział w rozprawach 
organów orzekających stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące zasad wynagradzania przewodniczącego i człon
ków zespołu orzekającego oraz protokolanta za udział w po
siedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń; rzecznikowi 
dyscypliny budżetowej przysługuje wynagrodzenie w wyso
kości przewidzianej dla członka zespołu orzekającego. 

§ 20. 1. Do czasu powołania komisji orzekających na 
podstawie niniejszego rozporządzenia działają komisje po
wołane na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny 
budżetowej. toczące się na podstawie dotychczasowych 
przepisów, podlega umorzeniu, jeżeli Prawo budżetowe nie 
przewiduje odpowiedzialności za takie naruszenie. Prawo
mocne orzeczenia o karze podlegają wykonaniu. 

§ 21 . Do czasu wydania odrębnej ustawy o regional
nych izbach obrachunkowych i utworzenia przy nich komisji 
orzekających, zadania tych komisji wykonują komisje orzeka
jące powołane przy wojewodach, nie dłużej jednak niż do 
dnia 31 grudnia 1991 r. 

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 27 czerwca 1991 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności 
równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 
1991 r: o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 
17, poz. 75) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Zaliczanie okresów, o których mowa wart. 1 ust. 
2, art. 2, 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofia 
rami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 
Nr 17, poz. 75), do okresów zatrudnien ia, od których zależy 
przyznanie lub wysokość świadczeń pracowniczych, na
stępuje na wniosek pracownika ubiegającego się o te świad
czenia. 

2. Przy składaniu wniosku nalei:y dołączyć dokulTIenty 
stwierdzające przyznanie uprawnień kombatanckich . 

2. W razie gdy pracownik w czasie działalności kom
batanckiej wykonywał równocześnie zatrudnienie, to okres 
tej działalności zalicza się do okresu zatrudnienia warun
kującego nabycie świadczeń pracowniczych, jeżeli przy usta
laniu prawa do tych świadczeń nie został zaliczony okres tego 
zatrudnienia. 

§ 3. Warunki przyznawania świadczeń pracowniczych 
z tytułu zaliczania okresów działalności kombatanckiej oraz 
ich wysokość określają przepisy o wynagradzaniu, obowią
zujące w zakładzie pracy. 

§ 4. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogłosze 

nia i ma zastosowanie przy ustalaniu świadczeń pracow
niczych poczynając od dnia 1 stycznia 1991 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : w z. J. Szreter 
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ROZPORZĄDZENIE MłNISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 czerwca 1991 r. 

w sprawie taksy za czynności komorników. 

Na podstawie art. 772 Kodeksu postępowania cywi l
nego zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Powołane w rozporządzeniu artykuły oznaczają 
artykuły Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 2. 1. Komornik pobiera za dokonywane przezeń czyn
ności opłaty, ryczałt kancelaryjny na pokrycie kosztów pro
wadzenia biura oraz należności na pokrycie wydatków. 

2. Ilekroć przepisy rozporządzenia przewidują oblicza
nie opłat lub ryczałtu kancelaryjnego od przeciętnego wyna
grodzenia, przez wynagrodzenie to rozumie się przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w gospodarce uspołecznionej za 




