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Dziennik Ustaw. Poz: 589, 590 i 591.
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.
obowiązującą
si ę

Ustawa niniejsza otrzymuje moc oboz dniem jej ogłoszenia.

Rrt. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
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

' stępującej tre~ci:

ogłaszam ustawę

na-

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
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Rrt. 3. Ustawa niniejsza
jej

obowiązuje

się

z dniem

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
Prezes Rady Ministrów: w z.
"~inister

Glqbiński

Spraw Zagranicznych: 1'1. Seyda

591.
Rozporządz enie

\

Ni 75.

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

§ 1. Osoby wojskowe zatrudnione:
1) w szpitalach psychjatr-ycznych i epidemicznych 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, p oci ~ gach dezynfekcyjno-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 wysok o ści : a) oficerowie
i szeregowi zawodowi 20% płacy podstawowej,
b) szeregowi · niezawodowi w wysokości każdorazo
wego pełnego żołdu.
Przez czas trwania wyjątkowych , wojną
warunków ekonomicznych, dodatek funkcyjny przyznany oficerom i szeregowym zawodowym
zmieniać się będzie w stosunku, w jakim pOlostaje
każdorazowy mnożnik dodatku drożyźnianego dla '
miejscowości klasy pierwszej do mnożnika 15@.
wywołanych

z dnia 6 lipca 1923 r.
w pt.zedmiocie ratyfikacji układu polsko-niemieckiego, 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.
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§ 2.

Ustawa

'.

j

ł

Rady Ministrów

§ .3. Do określonego w sposób wsl~azany
w § 2 dodatku funkcyjneg o doliczać si~ bę dzie dodatki 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 zakła du, 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 sześ ć tygodni, traci po I
upływie tego czasu od pierwszego dnia najbliższego i
miesiąca kalendarzowego względnie dekady prawo '
do pobierani3 dodatku funkcyjneg o, aż do ponow- ,
nego objęcia czynności, do których dodatek ten jest
przywiązany.

z dnia 12 lipca 1923 r.

§ 6. Przepisy i rozporząd zeni a sprzeczne z niw sprawie dodatku funkcyjnego dla osób woj- "niejszem tracą m oc obowiązującą.
skowych zatrudnionych w pawilonach zakaź·
§ 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
nych, w oddziałach i zaldadach dla umysłowo
7
czerwca
1922 r. o dodatku uzdrowiskowym (Dz. U.
chorych oraz w sprawie dodatku uzdrowiskoR.
P.
N2
49
poz. 432) uzupełnionęm rozporządzeniem
wego.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 29
dziernika 1920 r. o

uposażeniu

paź

osób wojskowych

z dnia 21 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N~ 78 poz. 704) ,
ma zastosowanie w całej rozciągłości również do i
osób wojskowych.
(
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