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Rrt. 8. Wet e ra n uprawniony do zao patrzen ia 'J< 

w inien zgłosić swe roszczenie w ciągu pół roku od 
wejścia w życie niniejszej ustawy, a wdowa w ciągu 
jednego roku od dnia śmierci męża . Przypadające 
zaopatrzenie przyznane będzie w tym wypadku we
te ranowi od pierwszego dnia najbliższego mi esiąca 
po złożeniu podania do Ministerstwa Spraw Wojsko
wych, a wdowie od pierwszego dnia najbliższego 
mi esiąca po śmi erci męża . W razie zgłoszenia 
roszczenia o zaopatrzenie po upływie tych te rminów 
przyznaje się zaop atrzenie uprawnion ej osobie od 
pierwszego dnia miesiąca, następującego po z gło
szeniu. 

Rrt. 9. Prawo do pobi erania zao patrze n ia za· 
wiesza się na czas zajmowa ni a przez osobę , uprawnioną 
do zaopatrzenia, jakiegokol wie k sta nowiska w służbie 
rządowej lub samo rządowej, do któ rego przywiązane 
jest stałe uposażen i e , wyższe od uposażenia, przypa
dającego z tytułu niniejszej ustawy. 

Rrt. 10. Prawo do zaopatrzenia gaśni e: 
a) ze śmiercią osoby, uprawnionej do zaopa

trzenia; 
b) gdy osoba , uprawniona do zaopatrzen ia, zo

stanie prawomocnie skaza na za czyn kary
godny, a skazani e pociąga za sobą utratę 
prawa do zaopatrzenia; 

c) gdy wdowa wyjdzie ponownie za mąż. 
We wszystkich tych wypadkach prawo do za

opatrzenia gaśnie z koń cem miesiąca, w którym na· 
stąpiła przyczyna, powodująca jego ut ratę . 

Rrt. 11. Pensje wete ranów i wdów po n ich 
nie ulegają zapowi edze niu i zaj ęciu sądowemu . 

Rrt. 12. Przez czas trwa nia wyjątkowych przez 
wojnę wywołanych waru nków gospod a rczych pob ie ra 
weteran dodatek drożyź ni a ny do pe nsji , któ rego wy
sokość zależy od stosun ków rodzinnych i stałego 
miejsca zamies zkani a. Dodatek drożyżniany ob licza 
s ię , mnożąc mnoźną , równą dla wszystkich klas miej , 
s cowości, przez mnoźnik, ustalon y każdorazowo przez 
Radę Ministrów dla oblicze nia dodatków droźYź ni a
nych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych 
i osób wojskowych. Mnożna wynosi dla weterana 
s::lmotnego 10, dl a wete rana żonatego 14. W wy
pa dku, gdy weteran pobiera tylko część przysługu 
j ącej mu pensji, otrzymuje również tylko odpowiednią 
część dodatku drożyźnianego. 

Wdowa po weteranie otrzymuje dodatek d ro
żyźniany w ' wysokości 1/2 dodatku, przysługującego 
weteranowi samotnemu. 

Rrt. 13. Wykonanie niniejszej ustawy po wi e 
rza się Ministrowi Spraw Wojskowych w po rozu rr1'le
niu z Ministrem Skarbu i Ministrem Pracy i O pi eki 
Społecznej . 

Rrt. 14. Usta wa niniejsza wchodz i w życie 
z dn iem 1 lutego 1922 r. Równocześn i e tracą m oc 
obow ią zuj ącą : 

ustawa z d nia 2 sie rpni a 191 9 r. (Dz. P. P. 
P. z 1919 r. Ng 65 p oz. 397); 
ustawa z dni a 18 g rudnia 1919 r. (Dz. U. R. 
P. z 1920 r. Ng 2 poz. 4); 
ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. 
P. z 1920 r. Ng 50 poz. 306); 

ustawa z dnia 9 li pca 1920 r. (Dz. U. R. P 
z 1920 r. Ng 61 poz. 386); 
ustawa z dn ia 18 m a rca 1921 r. (Dz. U. R. 
P. z 1921 r: Ng 29 poz. 164); 
art. 4 ustawy z dnia 18 grudni a 1919 r. (Dz. 
U. R. P. "z 1920 r. Ng 2 poz . 5). 
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Ustawa 
z dnia 6 kw ietn ia 1922 r. 

O objęciu władzy państwowej nad Ziemią 
Wileńską· 

Rrt. 1. Ziemia Wil e ńska , a mi anow icie powiaty: 
wileński, oszmiański , św ię ci a ński , t rocki i b rasławski, 
z mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 
24 marca 1922 r. złączona z Rzecząpospolitą Polską, 
podlega władzy organów ce ntralnych Rzeczypospoli
tej, t. j. Sejmu, Naczelnika Państwa i Ministrów. 

Rrt. 2. Na obszar Ziemi Wileńskiej rozciąga 
się moc obowiąz ującą: 

a) Konstyt ucji Rzeczypospoli tej Polskiej z dnia 
17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 44, 
poz. 267), ustawy przechodni ej z dn. 18 maj a 
1921 r. do Ustawy Konstytucyj ne j z dnia 
17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej 
orga nizacji władzy ' zwie rzchn iczej Rzeczypo
spolitej (Dz . U. R. P. Ng 44 poz. 268) wraz 
z uchwałą Sejmu z dnia 20 lutego 1919" r. 
(Dz. P. P. P. Ng 19, poz. 226); 

b) ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywa
telstwi e Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. N27 
poz. 44); 

c) ustawy z dn ia 31 lipca 1919 r.. w sprawie 
wyda wania Dzie nnika Usta w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. R. P. Ng 66 poz. 400). 

Rrt. 3. Dotychczasowe ustawy i rozporządze
nia, obowiązujące na obszarze Zie mi ' Wileńskiej 
w chwili wejści a w życi e nin iejszej ustawy, pozostają 
nadal w mocy, o ile nini ej sza ustawa inaczej nie 
stanowi. . 

Rrt. 4. Upowaźn ia s i ę Radę Ministrów do znie
sie ni a wszelkich wyjątkowych ustaw i rozporządzeń 
jakiego ko lw ie k pochodzenia, wydanych na n iekorzyść 
lu b dla przywilej u jak iejkolwiek n arodowośc i lub wy
znani a . 

Rrt. 5. Upoważnia się Radę Ministrów do roz
ciągania na Ziemię Wileńską mocy obowiązuj ącej 



N226. Dziennik Ustaw. Poz. 213 i 214. 401 
--- --- -'---

.dekretów, ustaw i rozpprządzeń, obowiązujących 
w chwili wejścia w życie ustawy niniejszej na całym 
·obsnrze Rzeczypospolite j lub w poszczególnych jej 
częściach. do wprowadzania odpow iednich zmian 
w ustawach i rozporządzeniach. obowiązujących 
w myś l art. 3 na obszarze Zi emi Wil e ńskiej, oraz 
.do wydawania przepisów u zgadniających , przechod
n ich i wykonawczych. 

Upoważnia się dalej Radę Ministrów do unie
ważnieni a wszelkich zarządzeń i rozporządzeń jakie
,gokolwiek pochodzenia, wydan yc h d la przywileju po
szczególnych osób lub grup ich i do unieważnienia 
umów, zawartych przez władze, które działały na zie
miach , war t. 1 określonych, j e śl i umowy te oparte 
:są na takim przywileju lub j e śli przez nie wedle 
uznania Rządu interesy Skarbu Państwa lub ludności" 
z ostały pokrzywdzone, Tak samo Rada Ministrów 
upoważnio na jest do wydania zarządzeń, zmie rza
ją cych do uporządkowania stosunków, wypływających 
.z unieważnionych zarz ą dzeń i umów, 

f\rt. 6. Osobne ustawy zabezp i eczą ludności 
p rawo swobodnego rozwoju życia ku lturalnego, oświa
towego i religijneg o \II j ~ j j ęzyku ojczystym, 

f\rt.7 . Nacze lnik Państwa na wniosek Rady 
.Ministrów mianuje osobneg o delegata dla objęcia 
a dministracji tere nu , wa rt. 1 ok reś lonego, z upraw
n ieniami, przysługującemi zw ierzchnikom władz ad
m inistracyjnych II instancji według ustawy z dnia 
2 sierpnia 1919 r. (Dz. P, P, P. N2 65 poz. 395). 

f\rt. 8. Do te renu, wskaza nego wart. 1, przy
~ącza się pod względem administracy jn ym powiaty: 
.d ziśnieński , duniłowi czo wski i wi lejski, poddaj e się 
j e władzy delegata Rządu dla Zi emi W i l eńskiej. jako 
II instancji, i wyłącza z wojewó dztwa nowogródzkiego, 

f\rt. 9. Wykon a ni e niniejszej ustawy por ucza 
s ię Prezydentowi Min ist rów i poszczególnym mini
:s trom, każdem u w jego zakresi e d z i a ł a nia. 

f\rt. 10. 'Ustawa nini ejsza wchodz i w zycie 
z dni em ogłoszenia . 

Marszałek: Trqmpczyński 

Prezyde nt Ministrów: Antoni Ponikowski 
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Ustawa 
z dnia 7 kwietnia 1922 r. 

zmieniająca niektóre postanowienia ustawy 
z dnia ' 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów 
i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) Rze
<:zypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 65 poz. 
436) i noweli do tej ustawy z dnia 23 czerwca 

1921 r. (Dz. U. R. P. N2 56 poz. 351). 

f\rt. 1. Artykuł 10 a ustawy z dnia 13 lipca 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65 poz. 436), wprowadzon y 
artykułem 2 ustawy z dnia 23 cze rwca 1921 r. (Dz. 
U . R. P . N2 56 poz. 351), otrzymuj e brzmie ni e na
s tę puj ące: 

"Przez czas wypłacania dodatku drożyźnianego, 
przewidzianego w art. 10 ustawy niniejs zej, sędzia 
i prokurator pobierają uzupełnienie dodatku starszeń
stwa, określonego . w art. 5 ustawy nini ejszej, w wy
sokości : w I grupie 0 '75% , w ]] i III grupie 0'5cP/o 
a w IV grupie 0'60% tegoż dod atku, pomnożonego 
przez każdorazowy mnożnik dodatku drożyźnianego 
pierwszej klasy". .~ 

f\rt. 2. Artykuł 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 65 poz. 436) otrzymuj e brzmienie 
następujące: 

" Sędziowie i prokuratorzy, sprawujący czynności 
kie rownicze, otrzymują dodatki za kierownictwo w sto
sunku procentowym do sumy: płacy zasadniczej, do
datku starszeństwa i dodatku drożyźnianego, a mia
nowicie: 

a-) pierwszy prezes Sądu Najwyższego. 50% 
b) prezesi sądów ap elacyjnych. 30% 
c) prezesi sądów okręgowych oraz wice

prezesi sądów okręgowych w Krako
wie i Lwowie, będący ki e rownikami 
s ądów okręgowych karnych . 25% 

d) prezesi Sądu Najwyższego i prezesi 
sądów powiatowych; naczelnicy i kie
rownicy sądów powiatowych, jeżeli 
w sądzie powiatowym pełni służbę, 
wliczaj ąc naczel nika (kierownika) , wię
cej niż 15 s ędziów i p ie rwszy proku-
rator przy Sądz ie Najwyższym _ 20% 

e) wiceprezesi s ądów ap elacyjn ych , pre
zesi senatów przy sądach apelacyj
nych (w b. dzielni cy pruski ~j), wice
prezesi sądów okręgowych, dyrekto
rowie przy sądach okręgowych (w b. 
dzielnicy pruskiej), naczelnicy i sta li 
kierownicy sądów powiatowyc h, jeżeli 
w sądzi e pełni służbę, w li cBjąC na
cze lnika (kierownika),najmniej 5, a naj
więcej 15 sędziów, prokuratorzy przy 
sądach ape lacyj nych i prokuratorzy 
przy sądach okręgowych. 15% 

f) naczelni cy i sta li kierownicy sądów 
powiatowych, j eżeli w sądzie pełni 
służbę, wliczając naczelnika (ki e row
nika) , mniej niż 5 sędz iów, i zastępcy 
prokuratorów przy sądach apelacyj-
nych (w b_ dz iel nicy pruskiej) . 100/0 

g) stali kierowni cy biur (sekretarjatów) 
prezydjalnych przy sądach ape lacyj -
nych w Krakowie i Lwowi e _ 5% " 

f\rt. 3. Po artykule 11 tejże ustawy wprowa
dza" się artykul 11 a o brzmie niu n a stępującem: 

"Podprokuratorzy przy sądach okręgowych, za
liczeni do grupy I, otrzymuj ą dodatek prokuratorski 
w wysokości 5% sumy: płacy zasadniczej, dodatku 
starszeństwa i dodatku drożyź ni an ego ". 

f\rt. 4. Końcowa część artykułu 16 tejże usta
wy otrzy muje b rzmi enie: 

"a) dla aplikantów z uposażeni em 600 mk.: 
dla s amotnych 12, 
dla małej rodziny 16, 
dla średniej rodzin y 19, 
dla dużej rodziny 22; 


