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TREś(J DZIAŁU URZ!pDOWEGO: 

Poz. 13. Zarządz2nie Ministra Skarbu z dnia 
29 stycznia 1940 r. w sprawie wysokości djet przy 
podróż3,ch służbowych, delegacjach ( odkomeude
rowaniach) i przeniesieniach poza granicami pań
stwa. 

Po·..:. 14. Zarządze:nie Ministra Skarbu z dnia 
29 stycznia 1940 r. w sprawie przerachowania nie
których walut przy obliczaniu należności z tytułu 
podróży służbowych. . 

DZIAŁ URZĘDOWY 

- ·-·-o O o-

od chwili przyjazdu na nowe miejsce służbowe do 
chwili objęcia urzędowania, który to okres czasu 
nie może przekraczać 8 dni, · oraz odpowiednie 
djety dla małżonki i dzieci na zasadach jal< w 
pkt. a) nL1iejszego pi;1.ragrafu. 

2) jak w pkt. a) · 
3) jak w pkt. a) 

§ 2. 

dla kat. I - B 
dla kat. II 
<lla kat. III, IV V 
dla kat. VI 
dla kat. VII 
dla kat VIII 
4) W po-zostałych ~rajach 

280 fr. fr. 
240 fr. fr. 
200 fr. fr. 
170 fr. fr. 
160 fr. fr. 
100 fr. fr . 

dLa kat. I - A 240 fr. fr. 
dla kat. I - B 210 fr. fr. 

Przez pojęcie "małżonek i dzieci" względnie dla kat. II 180 fr. fr. 
"rodzina" użyte w ;:arządzeniu niniejszym rozu- dla kat. III, IV V 150 fr. fr. 
mie się pozostające na utrzym:miu osób, wymie- dla kat. VI 135 fr. fr. 
nionych w ~ 1 niniejszego zarządzenia : dla kat. VII 120 fr: fr. 

1) żonę, z wyjątkiem sądownie separowanej, dla kat. VIII 75 fr. fr. 
jeżeli na mężu nie ciąży obowiązek alimentacji; 5) Djety są płatne w walucie tego kraju, w 

I, 2) męŻ:a zupełnie niezdolnego do zarobko\vania; którym wypłata nastąpiła, przy przeliczeniu sumy 
3) dzieci ślubne, uprawnione i pasierbów do należnej we Frs. fr. według notowań kraju wy

ł ukończenia 18 lat, jeżeli zaś uezęszczają do szkół pł.aty przed rozpoczęciem podróży. W wypadkach 
I publicznych lub wskutek ułomności nic mogą uzaśadnionych Minister Skarbu może ustalić spe
i zarabiać na utrzymanie, do ukończenia 24 lat, z. cjalny kurs przerachowania. 
\ wyjątkiem tych, które weszły w związki małże·ń- · 6) Gdy podróż służbowa ma charakter repre-

Poz. 13. i skie. ze-ntacyjny, djety mogą być podwyższone, nie 
j więcej jednak 11iż o 100% . Decyzji3. w tej spra-

.zARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU J ~ 3. wie przysługuje Ministrowi. Spraw Zagranicznych. 
Z DNIA 29 STYCZNIA 1940 R. j Dla ust~lenia wysokości dje~ dz~eli ~ię:wszystl;:ie 7) Przy podróżach służbowych na konferencje 

W SPRAWIE WYSOKO-CI DJET PRZY 1osoby, ktor~~ ~ogą przysług1wac dJety, n~ sze· międzynarodowe, może być przyzna11y dodatek do 
8 · 

1 
reg kategor11 d,,et, przyczym do poszczegolnych djet obowiązujących( dla danego kraju w wyso-

PODRóżACH S~UżBOWYC~, DE~EGACJACH :~t~g~~ii_/i~~~~~,~~~~jr~?i n~- ~~"'c' ;,,,r1~r :Mbistrów, I t~~~i ;~~~~~:kr~~::i~c~ i~rd~c~o~li;~g~Yr;~ 
(ODKOMENDEROWl' .. NIAcH) I I _ B ,; " :Ministrowi@, Prezes wypadku. stosownie do zachodzącej potrzeby, Mi-

PRZENIESIENIACH POZA GRANICAMI Najwyższej Izby Kon- nister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw 
troli. Zagra11ic.2nych na wniosek właściwego Ministra. 

PAŃSTWA. II " Podsekretarze Stanu Osoby, udające się z polecenia Ministra Skarbu w 
oraz kierownicy samo- podróż służbową, mającą na celu prze-prowadzenie 

Na podstawie ~ 32 Rozporząd:lenia Rady łvfinis- d-.:ielaych piacówek rokowań finansowych, mogą otrzymać dodatek 
trów z dnia 20 marca 1934 r. o należnościach w dyplomatycznych przy procentowy do djet, o którego przyznaniu i wyso-
razie pełniei1ia czynności służb9wych poza zwyk· rzącktch państ•.v ob- kośri decyduje Mi11ister Skarbu. 
łym mi'cjscem służbowym oraz w razie przenie- cych. 8) Przy podróżach służbowych, odbywanych 
sienia :na inne miejsce służbowe (:C:..:. U.R.P. Nr. 35 III " " pracownicy r eterendar przez. funkcjonariuszy w służbie konsularnej w 
poz. 320), zmienionego Rozporządzeniami Rady scy I kat. <;>bręb1e okręgu konsularnego, djety przypada-
Ministrów z· dnia 23 maja 1935 r. (Dz. U.R.P. v " " pracownicy referen- Jące danemu funkcjonariuszowi zmniejsza się o 
Nr. 39 poz. 272) oraz z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz.U. darscy II kat. 50 %, jeżeli podróż służbowa odbyła się w ciągu 
R.P. Nr. 54 poz. 393), zarządzam co następuje: V " pracownicy referen- jednego i tego samego dnia i nie była połączona 

. § 1. . darscy III i IV kat. z noclegiem. W przeciwnym r:azie należą się djety 
VII " .. · · 110rmalnc. 

Osobom, wymienionym w ~ 1 ust. (1) Rozp:}· · pr~cow?icy pomocmczy 
rządzeni.a Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r . ,, ,. I 1 II k~t. . . . 9) Jeśli osoba, odbywająca podróż · służbową, 
(Dz.U.R.P. Nr. 34 z 1935 r. poz. 320) oraz pra- VIII , . . prac?';mcy mz:si. . korzysta. z bezpłatnego mieszkania w lokalu służ-
cownikom państwowym, Z1atrudnionym na Z?.sa- 1 Dla ~~ob meobJę_tyc~ p.o.w~~sJym . wyl~czen:e~ bowym, djety za odnośny czas zmniejsza się· o 
dz. ie umów o pracę zgodnie z uchwałą Rady Mi- 1 pozostaJc w m~cy pu~Z~i:i.i ua kategorie d~e\ us~a 30% . 
niRtrów z dnia 17 października 1939 r. (Monitor lony Zarządzeme~ Mm1stra ~karbu z dma ".'O hp- 10) P rz.y podróżach służbowych, podczas któ-
Polski Nr. 232_244 z 1939 r.) przysługują: ca 1936 r . (Momtor P?lsk1. Nr .. 1~5 „ z _1936 r:. rych „ góry przewidziany pobyt w jednym miej-

I. w razie podróży służbowej (komisji) do I poz. 361), (patrz ~a~ączmk~. o ile _ue JCSL uchylon:r ~~u% ~rwa dłużej, niż dni 7, djety obniża się 0 

miejsca położonego poza zwykłym ich miejscem mnym zarządzemerft specJalnym. 
służbowym : i § 4. ~ 5. 

1) djety ona.z · Dla ustalonych w ~ 3 kategorii osób djety wy-· 1) Przy podróżach, odbywanych w ch,3.rakterze 
2) zwrot kosztów przejazdu. nos~ą dziennie: . kuriera dyplomatyczne-go, prz;ysługują djety, us-
II. W razie delegacji (odkomenderowania) do . 1) we Francji (łącznie z Algierem, Maroki2rr talone w § 4 dla VI kategorii. 

miejscowości położonej poza zwykłym ich miej- i Tunisem) i Rumunii : 2) W razie wykorzystania jazdy kurierskiej w 
scem służbowym : dla kat. I _ A. 160 fr. fr. ~elu odbycia podróży służbowej przysługują djety, 

1) djety za czas przejazdu i za czas pozosta- dla kat. I - B 140 fr. fr. pi·zywiązane do posiadanej grupy uposażenia lub 
wania w delegacji (odkomenderowaniu) , oraz dla kat. II 120 fr. fr. stopnia służbowego. 

2) zwrot kosztów przejazdu. dla kat. III, IV i V 100 fr. fr :.; 6 
III. W razie przeniesienia na inne miejsce służ- dla kat. VI 85 fr. fr. ~ · 

bowe : dla kat. VII 80 fr. fr 1) W przypadku delegacji (odkomenderowa-
a) w kraju, w którym dotychczas miały swoje dla kat. VIII 50 fr. fr. t:.ia)' wypłaca się_ djet y w wysokości ustalonej w 

miejsce służbowe, : . . 2 ) W Wielkiej Bryta11ii, Irlandii, w państwacl ~ 4, to Jest całe dJety, przez pierwsze dwa tygodnie, 
1) djety dla przeniesionego za czas przejazdu Północnej, Srodkowej i Południowej An1eryki, J a- licząc od dnia następującego po dniu przybycia. 

do nowego miejsca służbowego i za pierwszą dobę ponii, we wszystkich Dominiach, Koloniach i Man· do miejsca delegacji ( odkome-nderowania), przez 
pobytu w tymże miejscu, oraz dla jego małżonki datach Brytyjskich, oraz w· koloniach innych następnych 6 tygodni djety zrnniej~:.:one O 30 % , 
· d · · tak· t dl ł po upływie zaś t eiro czasu dJ·et v zmnieJ·szi)ne 0 
1 z1ec1 Zia . 1 sam czas, a o a ma żonki w państw europejskich, w Ameryce i Afryce : ~ -
wysokości 75% , dla każdego dziecka w wysokości db kat. I - A 600 fr. fr"; 40%. 
50% djet, przysługujących przeniesionemu; dla kat. I _ B 525 fr. fr. 2) Delegacja (odkomenderowanie ) może tnvać 

2 ) t k t ' · a dl · 1 zasadniczo tylko pół roku. Przedłużenie delegacji zwro osz ow przcJaz u a przemesio- d a kat. II. 450 fr. fr. ( dk d · · 
nego oraz jeg.o małżonki i dzieci, ponadto zwrot , dla kat . III, IV . i V 400 fr. f r. o omen erowama) ponad ten okres czasu może 
kosztów przejazdu dla jednej osoby z jego służby; dla kat. VI 320 fr. fr. nastąpić jedynie- w pr:.:ypadkach wyjątkowych na 

3) zwrot kosztów przewozu urządzenia domo- dla kat. VII 300 fr. fr. mocy decyz,ji szefa władzy naczelnej , wydanej w 
wego. dla kat. VIII 185 fr. fr. porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

b) poza granicami kraju, w którym miały do- 3) W Holandji, Szwajcarji, Szwecj i, Norwegji, § 7. 
tychc-.::as swoje miejsc·c służbowe : Turcji, Syrji i Egipcie · Jednostką obliczania diet j c:·st dwudziest oczte-

1) djcty za czas przejazdu i za okres czast1 d1a kat. I - A 320 fr. fr. , rogodzinny okres czasu, liczony od chwili wvjaz-
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du ze zwykłego miejsca służbowego do chwili po-,cam_i Państwa przysługują djety ustalone w s 2. i Skarbu z dnia 29 stycznia 1940 r. w sprawie wy
wrotu do tegoż miejsca, pr:ly czym : osobom, wymienionym w ust. (1) ~ 4. rozporzą · sokości djet przy podróżach służbowych, delega-

,a) jeżeli pobyt poza zwykłym miejsc·em służ .. dzenia Rady Ministrów z dnia 28. marca 1934 r. o cjach (odkomenderowaniach) i przeniesienfo:1.ch 
bowym trwa dłużej niż 24 godziny, należy się za należnościach w razie pełnienia czynności służbo- poza granicami Paf1stW\:1 (Monitor Polski Nr. 24-
końcowy okres czasu, o ile wynosi on więcej niż wych po.zia zwykłym miejscem służbowym oraz 33 poz. 13 z 1940 r .) zarządzam co następuje: 
12 godzin, cała djeta, o ile zaś wynosi więcej niż w razie przen!~sienia_ na inne miejsce służbowe ~ l. 
6 godzin - połowa djety: (Dz.U.R.P. Nr. 35. poz. 320) zmienionego roz,po-

b) jeżeli pobyt poza zwykłyr 1 miejscem służ- rządzeniami Rady Ministrów z dnia 23 maja Przy przenachowaniu lei r.umuńskich dla usta-
bowym trwa krócej niż 24 god:i:;my, a dłużej niż 1935 r. (Dz.U.RP. Nr. 39. poz. 272) oraz z dnit. lenia wysokości djet i kosztów podróży przyjmo-
12 godzin należy się cała djeta, o ile zaś wynosi 2 lipca 193& r. (D~.U.R.P. Nr. 54 poz. 393) we- wać .należy, aż do odwołania, kurs osiem lei za 
więcej niż 6 godzin, a mniej niż 12 godzin - po· dług następujących kategoryj: i Jednego franka francuskiego. 
łowa djety. I.A. katego:riia: · ~ 2. 

§ 8. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Prezes Ra- Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
Zwrot kos-.ztów przejazdu obejmuje ceny bile- dy Ministrów, Marszałek. ogłoszeni.a. 

tów jazdy koleją lub statkiem oraz koszty prze· I B k t · . . . k t . . a egoria : Minister Skarbu 
jazdu innymi środkami komumkacyJnym1, osz y . . . . . 
przewozu bagażu podróżne-go oraz ryczałt na po- ._Mmister, Prezes NaJwyzs~eJ . Izby Kontroli, 
krycie kosztów dojazdu do dworc.1 i z dworca Pierwszy ~rez.es Sądu NaJwyzszego, Pierwszy 
kolejowego, do przystani i z przystani, do stacji Prezes NaJwyzszego Trybunału Administracyjne -
autobusowej, lotniczej i z tych stacji. f go. 

(-) Henryk Strasburger 

- oOo-.I 

§ 9. II. kategoria: 

1) Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom, funk- Fun_kcj_onariusze państwowi w II · III grupie 
cjonariuszom państwowym w II i III grupie upo- up@s~zema.. . . . 
sażenia oraz Ambas,adorom, }Ąinistrom pełnomo- Oficerowie w s!órmu: Gene~ała brom, adm1ra-
cnym i Charges d' Affaires przy rządach obcych ła, ~enerała dyw1zJi, _w1ceadmirał!1. . DZIAŁ NIEURZĘDOWY 
przysługuje prawo przejazdu kolejami w I klasie. Pierwszy Prokurator Sądu NaJwyzszego. 

Funkcjonariuszom państwowym w grupach III. kiategoria: 
uposażenia od IV do XI włącznie oraz r~feren- :F'unkcjonariusze państwowi w IV grupie upo-
darskim i pomocniczym pracownikom państwo- sażenia. 

-o O o-

wym, zat~udnionym na_ zasadzie _um_ów o pra~ę, Oficerowie w stopniu: generała brygady, kon
przysługuJe priawo pr_zeJaz~u koleJ~mi w II k~asie. tradmirała, sędziowie· i prokur,atorzy w I-II grupie 
~ozostałym funkcJom~nuszom 1 pr~cowmkom uposażenia, . 

Z KANCELARII 
P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

~an_ ~twowym pr~ysługuJe prawo_ przeJazdu kole· I oficerowie Policji Państwowej i Stnaży Grani-
Jam1 w III klasie. cznej w I grupie uposażenia. 

W razie pr-.zejazdu w n1ższej klasie niż ta, która . . 
przysługuje danemu funkcjonariuszowi lub pra- ! · IV. kategoria· 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w po
niedziałek dnia 29 stycznia b.r. Pana Ministra 
Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego. . 

cownikowi państwowemu, zwraca się kosztą. fak· Funkcjonariusze państwowi w V grupie upo-
tycznie użytej niższej k1asy. sażenia. 

Pa·n Prezydent Rzeczypospolitej pr::.yjął we śro
dę dnia 31 styczni3. b.r . Wice-przewodniczącego 
B.ady Narodowej R.P. p. Stanisława Mikołajczyka 
i Pana Ministra Prof. Dr. Stanisława KotJ.. 2) W :nazie odbywania podróży służbowej sa- Oficerowie w stopniu: pułkownika, komandora. 

mochodem służbowym przydzielonym czy to oso- Sędziowie i prokuratorzy w III grupie uposażeni,:t. 
bie. odbywającej daną podróż, c-.zy to innej oso- Oficerowie Policji Państwowej i Straży Grani-

. 'bie, funkcjonariusz i pracownik państwowy nie cznej w II grupie uposażenia. · 
otrzymuje zwrotu kosztów podróży. V. kategoria: 

3) Władza zarządzając.a. podróż służbową może Funkcjonariusze państwowi w VI grupie upo
przyznać osobom, mającym prawo przejazdu I sażenia. 
lub II klasą, zwrot faktycznie poniesionych i udo- Oficerowie w stopniu: podpułkownika, koman-
wodnionych kosztów użycia jednego miejsca w 
wozie sypiialnym, jeżeli . podróż kol.eją trwa d.łl!- ,~f~!?~rucznika, majo:a, kom~ndora·podporucz-
żej niż 6 godzin, między godziną 2l-ą a · 6-ą, a Sędziowi'e i proktiratorzy w IV grupie 
zarazem podróż służbowa ma charakter nagły i żenia. uposa-
zachodzi konieczność pełnienia następnego dni1a 
czynności urzędowycn. Nie dotyczy to osób zali- Oficerowie Policji Państwowej i Straży Grani-
czonych do I kategorii djet, którym w każdym c-.znej w III-IV grupie uposażenia. 
przypadku podróży służbowej służy prawo użycia VI. kategoria: 
całego przedziału sypialnego w wozie sypialnym. Funkcjonariusze państwowi w VII-VIII grupie 
Zwrot kosztów przejazdu wozem sypialnym wi- uposażenia. 
nien się odbywać na podstawie dołączenia do ra- Oficerowie w stopniu : . kapitana, porucznika, 
chunku kosztów podróży oryginalnego kuponu, podporucznika. 
uprawniia.jącego do zajęcia miejsca lub przedziału Chorąży (równorzędny). 
W: wozie sypialnym. I Oficerowie Policji Państwowej i Straży Gnani-

. § 10. ! cznej w V-VII grupie uposażenia. · 

Ryczałt na pokrycie· kosztów dojazdu, prze- I VII. kategoria: 
widziany w ~ 8 niniejszego zarządzenia, określa I Funkcjonariusze państwowi. w IX-XI grupi< 
się w zale~ności. od_ katego:r:ii djet , przysługują-, upos~ż~nia. Po~oficerowie zawodowi w stop~iu 
cych daneJ osobie i od kr.aJu, w ktorym odbyta st. srnrzanta (rownorzędnego), st. bosmana, sl'er 
z~stała podróż służb?_wa,. przy czym dla _osób, n~-1 ża1;ta (równorzędnego), bosmana, plutonoweg: 
lezących do kategorn dJet od I do VII włączme (rownorzęd21ego), bosmanmata, szeregowi Poh 
p. rzy podróżach w kraju, objętym pkt. 1 ~ 4 lcji Państwow.ej i Straży 'Granicznej w VII-X gru
wynosi on 10 fr. fr., w kraju, objętym pkt. 2 te-goż pie uposażenLa. 

I 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we 
czwartek .dnia 1 lutego b.r.. Pana Prezesa Rady 
Ministrów i Naczelnego Wodza Generała Włady· 
sława Sikorskiego oraz Pana Ministra Generała 
Broni Kazimierza Sosnkowskiego. 

- o O o-

Z MINISTERSTWA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

W pierwszych dniach lutego b. r . odbędzie się 
w Genewie doroczne posiedzenie Rady Adminis
tracyjnej Międzynarodowego Biur.a Pracy, w 
którym ze strony polskiej weźmie udział jako· de
legat rządowy Pan Minister Opieki Społecznej, 
Jan Stańczyk. Powyższe :zebranie, które jest pier
wszym od czasu rozpoczęcia wojny na terenie 
Europy, nabiera specj,3,lnego znaczenia. 

Pan Minister Stańczyk nawiąże przy sposob
ności pobytu w Genewie rozmowy z przedstawi
cielami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
)raz będzie się starał, ,aby Międzynarodowa Orga
nizacja Pracy zainteresowała się problemami po
mocy dla uchodźców polskich i ludności polskiej 
w kraju. 

" ' !\; ~: :;: 

~ - 40 fr:, w ~raju objętym pkt. 3 - 20 fr. i VIII. kategoria: 
fr. a w kraJu obJętym pkt. 4 - 15 fr. fr. : 

Osobom, należącym do VIll kiategorii djet na
leży się zwrot faktycznie poniesionych wydatków 
na dojazd tramwajem, ,autobusem, koleją pod· 
ziemną lub innym (najtańszym) środkiem ko

Funkcjonariusze państwowi w XII 
sażenia. 

grupie upo ! W sobotę dnia 3 lute-go b.r. rozpoczęła w Ge-! 1ewie swoją sesję Rada Administracyjna Między
I 1arodowego Biura Pracy, pod przewod11ictwem 
i leleg;ata Stanów Zjednoczonych Ameryki Carter 

munikacji. 
~ 11. 

Zarządzenie n iniejsze ·wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Załącznik do s 3. 

Minister Skarbu 

(- )Henryk Strasbiirger 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 
Z DNIA 30 LIPCA 1936 R. 

W SPRAWIE WYSOKOśCI DJET PRZY PO- . 
DRóżACH SŁUŻBOWYCH, DELEGACJACH 
(ODKOMENDEROWANIACH) I PRZENIESIE
NIACH POZA GRANICAMI PAN'STWA. 
("Monitor Polski" z dnia 24. VIII. 193'6 r. Nr. 195 

poz. 361) . . 
~ j ' 
:, • ! 

Przy podróżach służbowych, delegacjach (od- ; 
komenderowanLach) i prze-niesieniach poza grani- J 

Podofic'erowie i sze,regowcy zawodowi w stop
niu: kaprala (równorzędnego), mata, starszeg: 
marynarza zawodowego, podoficerowie i szere 
gowcy pełniący obowiązkową służbę czynną, nad 
terminowi oraz podchorążowie, szeregowi Policj 
Państwowej i · Straży Granicznej w XI grupie upo 
sażenia. 

--0 o o--

Poz. 14. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

Z DNIA 29 STYCZNIA 1940 R. 

W SPRAWIE PRZERACHOWANIA 

I .ioodrich. Przewodniczący zagajając powitał de
egata Rządu Polskiego Pana Ministra Stańczy-

1 
rn. Minister Stańczyk podniósł znacze11ie dział,al-
1ości Międzynarodowej Organizacji Pracy i w 

! 1a1szym ciągu powi'edział między innymi: . 

I "Mogę oświadczyć, że Naród Polski postawiony 
wobec wyboru pomiędzy niewobictwem a walką 

! aż do śmierci dla obrony swej wolności wybrał 
j bez wahania. walkę. Choć Naród Polski chwilowo 

I ·opanowany jest przez przemoc, nie przestaje wal
' czyć o swoją wolność. Mogę Panów zapewnić, że 
I cały Naród, a przede-wszystkim świat pracy w Pol
,1, sce prowadzi w strasznych warm1kach egzystencji 
. cichą i z,aciętą walkę o najbardziej szczytny ideał 

I ludzkości - o wolność. Ani Niemcy ani Rosja nie 
znaleźli wśród mego Narodu zdrajców, którzyby 

NIEKTóRYCH WALUT PRZY OBLICZANIU I zgodzili się utworzyć fikcyjny rząd polski. J estem 
NALEżNOśCI z TYTUŁU PO~R -żY 11 przeko_nany, że dy~t~t~rzf , którzy rozpętali ob~c-

. O 1 11ą WOJnę będą zmiazdzem przez narody kochaJą · 
SŁUŻBOWYCH. I ce wolność . " . 

W wykonaniu ~ 4 pkt. 5 Zarządzenia Ministra ' - o O o-
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