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225. 

Ustawa 
z dnia 30 marca 1922 r. 

w przedmiocie przedłużenia okresu urzędowa
nia organów samorządowych na obszarze b. 

zaboru rosyjskiego. 

Rrt. 1. Sejmiki i wydziały powiatowe, rady 
miejskie i magistraty oraz rady gminne i zarządy 
gminne, których okres wyborczy według obowiązu
jilcych dotychczas przepisów już upłynął lub upły
wa, winny sprawować swe czynności do czasu ob
jE:cla urzE:dowania przez nowe organy, wybrane w ich 
miejsce na zasadzie nowych ordynacji wyborczych, 
Jakie uchwali Sejm Ustawodawczy. 

I\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
sl~ Ministrowi Spraw Wewn~trznych. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem Jej ogłoszenia. 

Marszałek: Trąmpczyński 

Prezyden~ Ministrów: Antoni Ponikowski 

Mini&ter Spraw Wewn~trznych: KamiBński 

226. 

Ustawa 

! dnia 31 marca 1'922 r. 

o uposażeniu profesorów i pomocniczych sił 
naukowych w szkołach akademickich. 

F\rt. 1. Profesorowie zwyczajni 5zkół akade
mickich otrzymują uposażenie równe uposażeniu 
urzędników państwowych stałych IV stopnia służbo
wego, zaś profesorowie nadzwyczajni - uposażenie, 
równe uposażeniu urzędników państwowych stałych 
V stopnia służbowego wedle ustawy z dnia 13 lipca 
1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjo
narjuszów państwowych (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 429), 
O ile ustawa niniejsza nie zawiera odmiennych po
stanowień. 

'Rrt. 2. Oprckz . uposażenia, określonego art. 1, 
profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni otrzymuj~ 
dodatek naukowy, który stanowi osobną część upo
sażenia i oblicza się w sposób, określony dla dodat, 
ków drożyźnianych do płacy zasadniczej z tą zmianą, 
że mnożna jest o połowę niższa. 



412 ~ pzlennik (Jstaw. Poz. 226. N228. 

Dodatek naukowy wliczą si~ do po.4~tawy wy
m iaru zaopatrzenia em!i!fytalne!jo profesorów zwy
czajnych i nadzwyczajnych w takim stosunku, w ja
kim wlicza się w myśl .art. 49 ustawy emerytalnej 
funkcjonarjuszów paf!tiiwowych z dnia 28 lipca 1921 r, 
(Dz. U. R. P. N2 70, poz. 466) przypadający do pł~cy 
zasadniczej dodatek drożyźniany. 

Rrt. 3. W wyjątkowych wypadkach . .mGże Mi· 
nister Wyznań Religijnych i Oświęcenia P~błicznego 
w porozumieniu z Ministręm f?ką,-pu przyznać wy. 
bitnym specjalistom, powołanym Oą pCH~stawie umowy 
do p.ęłnienia ~zYfll1lośd profes0r~kich wynagro4zenie 
wyżsl-.e od/,Jposażenia, unormowanego niniejszą 
ustClwą. 

Rrt. 4. f\djkln~ci, l<ustoszę, prosektor?y, kon
strllktorzy i pbserw.ętęmwie atrzymują J.lpf)sąteni~ 
urzf:dników p@ństwowY~r VII stopnifl służbowego 
wedle post?JloWłeń y.stQWY l- dni,ą 1) I;p~ą 1920 r. 
o uposażeniu urz~dników i niższych funkcj0l1arjl,J5zÓW 
państwowych (Di. U. R. P. N2 65, poz. 429). 

Doclatęk 'zą wy;;łllQ~ łąŁ i studją wyżs?~ otrzy
O1!Jją od · chwili nominacji . 

Pon~Hjto może Minister WYl-nff/ń R.eligijnych 
i Oświecęni~ Publiq:fH~!fj9 przy?n~ć o~pbi~ty do. 4at.el< 
nnu)wwy, wynoszą~y · 5fJO/Q dgdątkIJ gfQi.ytni~nęgo, 
przysługującego danemu adjunktowi, kustoszowi, 
prosektorowi, konstruktorowi j opserw~tprowi. 

flrt, 5, f'syst~n~i starsi . otrzymują .4Posateni~ 
urzędników państwowych VJ!/ stopnia' słui:bowego 
W~91~ postanowień ustawy z ~nia 13 Iipt:a 19?O r. 
O uposażeniu uq:ędników i ni?s,?:ych funkcjonarjuszów 
pąństwoVYYCf) m~. lj. R. . p, Nil 6!), poz. 449). ' 

Doq~tęk za , wy~hł9ę , la,t i s~uąja . wyżs1;e otrzy
mują od chwili nominacji. 

Rsystenci młodsi (demonstratorzy, elewi) otrzy
mują za spełniane czynno$ci wynagrodzenie stosow
nie do postanowień art. 8. Ponadto może Minister 
Wyznań Religijnych i Oś.wi ecerig Publicznego przy
znać osobisty dodatek naukowy, wynoszący 50% do
d"tku drożyźnianego przysługują -:.<::go danemu asys
tentowi starszemu. 

. Liczbą asyst~f)tów, pobieriiljących ten dQd~t€k, 
. ni e mQię tm:~krillC?1ać 1pt)/o ogólnę!j U!::zpy ~&ystt!lntew 

wszystkich wyższych zakładów nąukowych. 

Rrt. G. Posfanowienia ąg6lne, z~warte warty
kułąlf):h 45, 7, a j 9, 0[\;'12: pgst~'nowlenja pm~jści~we 
usłąwy z dnia 13 lipca }920 f. CI ~p0~ażf:!l!1iu. urzęa · 
nikąw i niiszyeh f!Jnk!=jon~ri.\J~~pw p~ństwPw'Yc;h 
(U~. U. R. p. Hę 65, poz. 429) mają ;?:~H;tt;l~owjłnie 
reWf1let gO profęl$or9W ~t:~9ł @l\ąrielPis:t<i~h z tą 
zITli~f'Ią, i~ prQf~SQrQm ~wyC;~jjoyrn i ~~ę?wyczajl)ym 
zaliclą się przy W)!rnj~Hf~ d,oaa.tkl,l za wy~IY9~ I~t 
call\owity q;ąs służby, §pędzQoy W ehan~})tęrt:!ll pr. p
fesora lub pomocnika naukowego w polskięj §?!kf:)J~ 
ak"demickiej. . . 

f\rt. 7. NQrmy FQb~H6w ąię§t~łycl:! i ubfJp!1y!=h, 
di~t i kQ~ztów prz~siedl~ń ęr~~ pQdri:1!y s.łuŻQgwy~h, 
dQditltkó\v !"@p!'el~l'ltącyjfl Ykh i ~od~tkQW fur1kcy"jny<;h 
za kięrt'.lwl'lictwo Clkr€:ś li rel~pOf?:ą~lh:~mie R~dy Mi· 
nistrów. 

• 

----------"--------------------
A.rt. a. N91'my wynagrodzeń za czynności asy· 

stentów młodszych (defC}onstratorów, elewów), czyn
ności zastępcze, wykłady i ćwr!;~enja, dla których 
nie istnieją odrębne katedry, oraz lekcje lektorów 
okrętli Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego w porozumieniu z ' Ministrem Skarbl!. . 

l\rt. 9. Ustawą niniejszą objąci są profesoro
wie i pomocnicze siły naukowe szkół akademicł{ich, 
wyliczonych wart. 111 lJst~wy z dnia 13 lipca 1920 r. 
9 s.~~ołach c:tkalqeJTI1ckich (D;;. U. R. P. N2 72 
poz. 494'. Rada Ministrów będzie władna poszcze
gółn1!postanowienia ustawy stQs()w~e qę f\,lr1kc;~ 
narjl"l~zów tych państwowych szkół CJ ~h~r""~terle 
wi~ceJ niż średnim, które nie są zalic~()ne do S2:~pł 
akademi<;kj~h. ' 

I)ę qll~1,l wydl'1nia o~obl)ęj /JSłąWYi nQrml,.ljl'ł~ł 
pobory prą~ownikQw W Piiń~twowy~h instytutach naU
kowych, Raga Ministrów bę9zje wł~dnlJ zrówn~ć po
bory tych ' pracowników z ' pOboTJrnl ~nąlogi.q:nych 
pracowników szkół' ~kademlckic;h. 

f\rł.lO. Zastęp~qrn profę~prów i P9rno~ni" 
czym silom naukowym, pobierającym up0~ażenie 
weQłY9 u~taWY 'f. dnią B Iipr;;!) 19~ r· . o . J.lposaże
niy rrQfe~.9rpwJ jnny~h wy~łAd~jśł~y~h i pomocników 
n8u}wwych w pgU1!itwOV'ycf) ~lkQłacł1 akademickich 
(Dz. U. R. P. N'2 65, P9;?:. 43~), przy~ługuję prawo 
zątrzYfTląnią ~ęgo IJpo$~ięnią a~ de koń~8 ekresu 
n0rnIAa<::yj~e~Q, wzalęd'1Lę d? ~bwiJj ro~wiąz?ł1ia sto· 
sunkl.l słuz·Qowęga na IIlAf!J ol'odzę, p. ile W ci~gu 
trf:ęd'l miesjf;tcy oq <;hwili wejś&:ia w t>,~i~ niniejszej 
u:;;t~wy ;doi.ą Wbid(:y ąsygnującej oświa<:l~zenie w tym 
kien,mku. 

Art. 11 . . Wykon.anię J.liJli~j~.zej ustąwy powie
rza si~ J\1inistrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia 
PubliC!znega oraz M1Ristrowl Skąrbu. 

Art. 12. Ustawa l4inięjsza wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1922 r. ~ dnięm tym tracą moc 
postanowienia ustawy ~ dnia 1,3 lipca 1920 r. O upo
sażeniu profesor6w, innych wy~łądają~ych i pomoc

·ników naukowy,eh w państwowych szkołach akade
mjc;~ich (Pl. U. R. P. Ni 65, p,o?:. 43~), O He sł 
sprzęf,:~ne ~ post;;lnowięn i~fAi Jljfljęj~~ej ij~~ą.wy, . 

Marslałek: 
T r.t{I?lf1..czYfi$ki 

prę?Y.qent Mjni~trów 
i 

"~jf.list~r Wylll~A R~'ligijIW~h 
i O§w~ęf;:~l1j~ Pqb.Jklriegq: 

Ąn!ąni Pp'f1ikow§ki 

Minister Skarbu: 
. f1i~bgl~k; 
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