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335. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 kwietnia 1923 r. 

w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązują-
. cej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach 
i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów na woje
wództwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, 
powiaty: grodzieński, wołkowyski, oraz gminy: 
białowieską, masiewską i suchopolską powiatu 

bielskiego województwa biał~stockiego. 

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. 
o unormowaniu stanu prawno-politycznego na zie
miach, ptzyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na 
podstawie umowy ' o preliminaryjnym " pokoju i ro
zejmie, podpisanej w Rydzednia 12 października 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 16, poz. 93) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1 • . Moc oba.,viązującą dekretu z dnia 7 lu
tego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu daro
wizn i zapisów (Dz. P. P. P. N:! 15, poz. 215) roz
ciąga się na wojewóQztwa: nowogródzkie. poleskie 
i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wółkowyski, Oraz 
gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu 
bielskiego województwa białostockiego. 

§ 2. Wszelkie przepisy prawne, .. obowiązujące 
dotychczas na wyżej wymienionym obszarze, sprzecz
ne z dekretem, wymienionym w § 1 niniejszego roz· 
porządzenia, tracą moc obowiązującą. , 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się właśdwym MinistrOm każdemu w jego,za
kresie. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

• 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 

336. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
. z dnia 20 kwietQia 1923 r. 

w sprawie 'CIrynagrod-zenia funkcj onarjuszów 
.petztowych za czas, spędzony W służbie w pocz
tach ruchomych(ambulansach pocztowych) i przy 

konwojowaniu poczty kolejami. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 429) o uposaże
niu um;dników i niższych funkcjonąrjuszów państwo
wych zarządza się co następuje: 

§ 1. Urz~dnićy i niżsi funkcjonarjusze pocztowi 
otrzymują na pokrycie wydatków, zwiększonych wsku
tek pełnienia służby w pocztach ruchomych (ambu
lllDsa<:h pocztowych) i przy konwojowaniu poczty 

/ 

w pociągach kolejowych oraz wskutek pobytu poza 
zwykłem stałem miejscem służbowem osobne nale~ 
żytości w stosunku do godzin rzeczywistej pracy i po
bytu poza stałem miejscem służbowem. 

§ 2. Czas, podlegający wynagrodzeniu, oblicza 
si€: osobno za każdą poszczególną jazdę tam i z po
wrotem łącznie z czasem spoczynku na stacji koń
cowej, t. j. od chwili wyznaczonej na rozpoczęcie 
pracy w ambulansach lub przy konwoju ze stacji 
wyjściowej do chwili normalnego przyjazdu pociągu 
pocztowego z povJrotem do stacji wyjściowej. Do 
tego dolicza się osobno czas spóźnionego powrotu, ' 
t. j. różnicę czasu między spóźnionym, a normalnym 
planowym czasem przyjazdu: 

Podstawą w oznaczaniu normalnego C:ZĘlSU od
jazdu i przyjazdu pociągów, w którym przewozi si-=: 
poczt-=: w ambulansach i pod konwojem, ' jest służbo
wy rozkład jazdy. Rozstrzygającymi w oznaczaniu 
czasu spóżnienia przyjazdu są właściwe organa kole· 

' jowe lub pocztowe, wykonywające kontrolE; odjazdów 
i przyjazdów pociągów pocztowych. 

§ 3. Jednostkę wymiaru wynagrodzeni~ sta
nowi należytość za jedną godzinę, przyczem ~zasu 
do 15 minut nie uwzględnia się, czas powyżej 15 do 
45 minl.!t liczy się za pół godziny, czas zaś ponad 
45 minut za całą godzinę. 

Należytość za godzinę pracy w pocztach rucho· 
mych i pobytu poza stałem miejscem slużbowem 
wynosi: 

a) dla urzędników ambulansowych • 750 mk. 
b) dla samodzielnych kierowników am

bulansów drugorzędnych (ambulan· 
sów konduktorskich) . • . . • 650 • 

. c) dla niższych funkcj onarjuszów, jeż-
dżących w ambulansach niesamo-
dzielnie . . • . . . '. • • • 570 -;; 

. d) dla konwojantów poczty koleją. . 450 ," 
Za późniejszy wyjazd ze stacji wyjściowej ani 

za wcześniejszy powrót w stosunku do planowego 
odjazdu i przyjazdu pociągów nie potrąca się przy
padających należytości. 

. . , 
§ 4. Należytości ambulansowe względnie kon

wojowe wy~łaca się za każdą jazdę po jej dokonaniu • 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wcho'dzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązując~ dla całego 
Państwa nie wyłączając Województwa Sląskif~go od 
dnia 1 marca 1923 r. Równocześnie traci moc obo
wiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z d'nia 
2 czerwca 1921 r. (Dz. "U. R. P. N2 57, poz. 359) 
o wynagradzaniu pocztowych funkcjonarjuszów am
bulansowych oraz wszystkie następne zmieniające to 
rozporządzenie. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikol'ski 
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