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2) jeżeli egzekucja nie dała wyniku lub nastąpiło przejęcie 
zajętych rzeczy na własność Skarbu Państwa - Skarb 
Państwa uiszcza komornikowi należne mu opłaty, ry
czałt kancelaryjny i należności na pokrycie wydatków 
według zasad ogólnych, ustalonych w niniejszym roz
porządzeniu. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 39. Do ryczałtu kancelaryjnego i należności na po
krycie wydatków pobieranych po dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz do opłat pobieranych po 
dniu 30 listopada 1991 r. stosuje się przepisy tego roz-

porządzenia , choćby już przed tym dniem pobrane były 
zaliczki. 

§ 40. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawied
l i wości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności 
komorników (Dz. U. Nr 7, poz. 31 , z 1983 r. Nr 19, poz. 85, 
z 1988 r. Nr 30, poz. 213 oraz z 1989 r. Nr 50, poz. 300 i Nr 61 , 
poz. 369) , z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepisy rozdziału 2 rozporządzenia, o którym mowa 
w ust. 1, zachowują moc do dnia 30 listopada 1991 r. 

§ 41 . Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia , z wyjątkiem przepisów rozdziału 2, 
które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 1991 r. 

Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski 
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UCHWAlA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 26 czerwca 1991 r. 

w sprawie wykładni art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie: 

przewodniczący : M . Tyczka - prezes Trybunału Kon
stytucyjnego, 

sądziowie: C. Bakalarski, T. Dybowski, K. Działocha, 
A. Filcek, H. Groszyk (sprawozdawca), M . Łabor-Soroka 
(sprawozdawca), W. Łączkowski, L. Łukaszuk, R. Orzecho
wski, J. Zakrzewska, A. Zoli 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 1991 r. 
w trybie art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98, z 1987 r. 
Nr 21 , poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 73, poz. 436, 
z 1990 r. Nr 3, poz. 16, Nr 6, poz. 35 i Nr 34, poz. 198 oraz 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24) wniosku Rzecznika Praw Obywatels
kich o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 25 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych (Dz. U. Nr 31 , poz. 214 ze zm.) przez roz
strzygnięcie: 

- czy emeryci, renciści (i ich małżonkowie), którzy zakoń
czyli czynną pracę zawodową w urzędach państwowych 
stopnia podstawowego przed dniem 27 maja 1990 r. 
zachowali prawo dQ korzystania z 50% ulgi w opłatach 
za przejazdy kolejami albo autobusami Państwowej 

Komunikacji Samochodowej PO wejściu w życie ustawy 

z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253), 

u s ta I ił : 

pracownicy urzędów byłych terenowych organów administ
racji państwowej stopnia podstawowego, których stosunek 
pracy w wymienionych urzędach ustał przed dniem 27 maja 
1990.r. w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, oraz 
ich współmałżonkowie zachowują na podstawie art. 25 ust. 
2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 
187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, 
poz. 178 i 182 oraz z 1990 r. Nr 20, poz. 121 i Nr 51, poz. 300) 
prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy 
koleją oraz autobusami Państwowej Komunikacji Samo
chodowej także po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 
124 i Nr 43, poz. 253) . 

Przewodniczący : M. Tyczka 
prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Sędziowie : C. Bakalarski, T. Dybowski, K. Dzialocha, 
A. Filcek, H. Groszyk, M. Łabor-Soroka, W. Łączkowski, L. 
Łukaszuk, R. Orzechowski, J. Zakrzewska, A. Zoli 
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