
. \ 

. . ~ .--" ':" 

Dziennik Ustaw. POl. 588 i 589. 875 

.F\rt. 11. Dla otrzymania dyplomu kapitana że
glugi małej należy: 

a) posiadać dyplom porucznika żeglugi wielkiej, 
b) posiadać 12-miesięczny cenzus praktyki, od

bytej po otrzymaniu dyplomu porucznika że
glugi wielkiej w charakterze pomocnika ka
pitana w żegludze małej lub wielkiej. / 

. Rrt. 12. Dla otrzymania dyplomu kapitana że-
glugi wielkiej należy: 

a) posiadać dypl~m kapitana żeglugi małej, 
b) posiadać 12-miesięczny cenzus praktyki, od

bytej po otrzymaniu dyplomu kapitana że
glugi małej w charakterze pomocnika kapi
tana vi żegludze wielkiej. 

.F\rt. 13. Odpowiedrtie dyplomy oficerów na
wigacyjnych marynarki handlowej mogą· otrzymywać 
bez skł.adania egzaminów oficerowie korpusu mor-

· skiego polskiej marynarki wojennej, którzy mają cen-
· zus praktyki, wymagany dla poszczególnych stopni 
· w artykule 9, 10, 11 i 12, oraz osoby, które uzy
t skały w innych państwach odpowiednie dyplomy, 
! uznane przez Ministra Przemysłu i Handlu za równo-
zńaczne z dyplomami polskiemi. 

Rrt. 14. DICJ otrzymania dyplomu mechanika 
III klasy należy: 

a) ukończyć wydział mechaniczny polskiej szkoły 
marynarki handlowej, lub złożyć egzamin te
oretyczny i praktyczny podług ustalonego 
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu pro
gramu; 

b) posiadać 30-miesięczną praktykę, a. wtem co
najmniej 12 miesięcy w warsztatach budowy 
lub naprawy maszyn i conajmniej 12 mie
sięcy praktyki na statkach morskich w skła
dzie załogi maszynowej, przyczem 2 miesiące 
żeglugi rzecznej zalicza się jako 1 miesiąc 
żeglugi morskiej. 

Rrt. 15. Dla otrzymania dyplomu mechanika 
~I1 klasy należy: 

... a) posiadać dyplom mechanika III klasy; 
b) posiadać 24-miesięczny cenzus prCJktyki, od

bytej po otrzymaniu dyplomu mechanika 
III klasy w żegludze morskiej przy obsłudze 
maszyn, a wtem conajmniej 12 miesięcy 
w charakterze odpowiedzialnego odwacho
wego mechanika na statkach I lub li kategorji. 

Rrt. 16. Dla otrzymania dyplomu mechanika 
I klasy należy: 

a) posiadać dyplom mechanika II klasy; 
b) posiadać 24-miesięczny cenzus praktyki, od

b~t~j po otrzymaniu dyplomu mechanika 
li klasy w żegludze morskiej przy obsłudze 
maszyn w charakterze odpowiedzialnego od
wachowego mechanika, a w tern conajmniej 
12 miesięcy na statkach I kategorj i. 

Rrt. 17. Dyplomy mechaników okrętowych pol
skiej marynarki handlowej mogą otrzymywać bez 
składaaia egzaminów oficerowie korpus u technicznego 
polskiej marynar ki wojenne j, którzy mają cenzus 

praktyczny, wymagany dla poszczególnych stopni' 
wart. 14, 15 i ·16 oraz osoby, które uzyskały w in
nych państwach odpowiednie dyplomy, uznane przez 
Ministra Przemysłu i Handlu za równoznaczne z dy
plomami polskiemi. 

Podoficerowie marynarki wojennej, o ile posia
dają świadectwa odnośnej władzy wojskowej na sa
modzielne prowadzenie maszyn okrętowych, mogą 
otrzymać dyplomy mechaników III klasy bez prawa 
dalszej zamiany na dyplomy wyższych klas. 

Rrt. 18. Dyplomy oficerów nawigacyjnych i ofi
cerów-mechaników marynarki handlowej wydaje Mi
nisterstwo Przemysłu i Handlu na mocy orzeczenia 
komisji kwalifikacyjnej, powołanej . przez Ministra 
Przemysłu i Handlu. 

W skład tej komisji wchodzi 2 członków, mia
nowanych pFzez Ministra Przemysłu i Handlu, 1 przed
stawiciel polskiej marynarki wojennej, mianowany 
przez Ministra Spraw Wojskowych, a oprócz tego 
przy sprawdzaniu cenzusu oficerów nawigacyjnych-
2 kapitanów żeglugi wielkiej, powołanych przez Mi- . 
nistra Przemysłu i Handlu; zaś przy sprawdzaniu cen
zusu oficerów-mechaników 2 mechaników I klasy, 
również powołanych przez Ministra Przemysłu i Handu. 

.F\rt. 19. Przy obliczaniu cenzusu praktyki dla 
otrzymllnia dyplomów kapitana wielkiej żeglugi, ka
pitana małej żeglugi. porucznika wielkiej żeglugi i po
rucznika małej żeglugi może być uwzględnione tylko 
12 miesięcy praktyki w żegludze przybrzeżnej. 

.F\rt. 20. Osobom, które przed 1 listopada 
1918 roku uzyskały dyplomy oficerów nawigacyjnych, 
względnie oficerów-mechaników b. państw zabor
czych, przysługuje prawo otrzymania odpowiednich 
dyplomów polskich. . 

.F\rt. 21. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Przemysłu i Handlu. 

.F\rt. 22 Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. aląbiński 

Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucharski 

589. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępuj~cej treści: 

Ustawa 
z dnia 6 lipca 1923 r. 

w przedmiocie zmiany artykułów 103, 104, i 105 
ustawy z dnia 19 maja 1920 f. o obowiązkowem 
ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. 

N2 44 poz. 292). 

I\rt. 1. Ustawę z dnia 19 maja 1920 r. o obo
wiązkowe m ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. 
U. R. P. N2 44 poz. 272) zmienia się, jak następuje: 
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wart. 103 (część I wiersz drugi) cyfrę 
.3-ch" zmienia się na ,,6-ciu"; 

w art. 104 (wiersz pierwszy) cyfrę ,,3-ch" 
zmienia się na ,,6-ciu"; 

w art. 105 (wiersz drugi) cyfrę ,,2-ch" 
,zmienia się na ,,4-ch". 

ł\rt. 2. Ustawa niniejsza otrzymuje moc obo
obowiązującą z dniem jej ogłoszenia. 

Rrt. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

Prezydent Rzeczypospolitej: , 
S. Wojciecgowski 

- Prezes Rady Ministrów: w z. Olqbiński 

Kierownik Ministerstwa Prac.y i Opieki Społecznej: 
L. Dal'owskf 

590. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

' stępującej tre~ci: 

Ustawa 
z dnia 6 lipca 1923 r. 

w pt.zedmiocie ratyfikacji układu polsko-nie
mieckiego, podpisanego w Dre:mie dnia 1 maja 
1923 r., w sprawie przed~użeni;l terminu z art. 
219 konwencji niemiecko - polsidej, zawartej 

w Genewie dnia 15 maja 1922 roku. 

Rrt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji układu 
polsko-niemieckiego, podpisanego w Dreznie dnia 1 
maja 1923 roku, w sprawie przedłużenia terrrńnu 
z art. 219 konwencji niemiecko - polskiej, zawartej 
w Genewie dnia 15 maja 1922 roku. 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. Glqbiński 

"~inister Spraw Zagranicznych: 1'1. Seyda 

591. 
ł 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 12 lipca 1923 r. 

w sprawie dodatku funkcyjnego dla osób woj
skowych zatrudnionych w pawilonach zakaź· 
nych, w oddziałach i zaldadach dla umysłowo 
chorych oraz w sprawie dodatku uzdrowisko-

wego. 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 29 paź
dziernika 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych 

(Dz. U. R. P. N2 106 poz. 699) zarządza si~ co na· 
stępuje: 

§ 1. Osoby wojskowe zatrudnione: 
1) w szpitalach psychjatr-ycznych i epidemicz

nych oraz samodzielnych filjach dla umysło
wych lub zakaźnych chorych szpitali ogół
nych; 

2) w oddziałach psychjatrycznych szpitali okrę
gowych i oddziałach zakaźnych szpitali okr~
gowych i rejonowych;. 

3) w kolumnach dezynfekcyjnycb, poci~gach de
zynfekcyjno-kąpielowych, pociągach sanitar· 
nych, stacjach ewakuacyjnych i wyładow
czych oraz w odwszalniach wojskowych; 

4) w izbach przyj~ć szpitali wojskowych . 
oprócz uposażenia ustalonego wart. 2 ustawy 
z dnia 29 · października 1920 r. o uposażeniu osób 
wojskowych (Dz. U. R. P. N2 106 poz. 699), pobier~ć 
b(!dą dodatek funkcyjny w wysokości : a) oficerowie 
i szeregowi zawodowi 20% płacy podstawowej, 
b) szeregowi · niezawodowi w wysokości każdorazo
wego pełnego żołdu. 

§ 2. Przez czas trwania wyjątkowych , wojną 
wywołanych warunków ekonomicznych, dodatek funk
cyjny przyznany oficerom i szeregowym zawodowym 
zmieniać się będzie w stosunku, w jakim pOlostaje 
każdorazowy mnożnik dodatku drożyźnianego dla ' 
miejscowości klasy pierwszej do mnożnika 15@. 

§ .3. Do określonego w sposób wsl~azany 
w § 2 dodatku funkcyjnego doliczać si~ będzie do
datki procentowe przyznawane każdorazowo do uposa· ; 
żenia osób wojskowych. 

§ 4. Dodatek funkcyjny wypłacony będzie tył-, 
ko przez czas służby rzeczywiście spędzonej w za- I 
kładach, szpitalach, wzgl. oddziałach wymienionych I 
w § 1 niniejszego rozporządzenie. , I 

Z chwilą przeniesienia osoby wojskowej do in- : 
nego zakładu, szpiŁa1a lub oddziału , wypłata dodatku : 
bE;dzie wstrzymana z ostatnim dniem odnośnego 
miesiąca kalendarzoweg.o, wzgl~dnie dekady. 

§ 5. Osoba wojskowa, uprawniona do pobie- l 
rania dodatku funkcyjnego, która z jakiegokolwiek ! 
powodu (np. choroby, podróży służbowej lub wyjąt- i 
kowego urlopu) nie pełni faktycznie obowiązków i 
służbowych dłużej niż p>rzez sześć tygodni, traci po I 
upływie tego czasu od pierwszego dnia najbliższego i 
miesiąca kalendarzowego względnie dekady prawo ' 
do pobierani3 dodatku funkcyjnego, aż do ponow- , 
nego objęcia czynności, do których dodatek ten jest 
przywiązany. 

§ 6. Przepisy i rozporządzenia sprzeczne z ni
"niejszem tracą moc obowiązującą. 

§ 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym (Dz. U. 
R. P. N2 49 poz. 432) uzupełnionęm rozporządzeniem 
z dnia 21 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N~ 78 poz. 704) , 
ma zastosowanie w całej rozciągłości również do i 

osób wojskowych. 
( . 


