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c) dwa pokoje o charakterze reprezenŁ'a
cyjnym
d) pokój stolowy.
Minister Spraw Zagranicznych może w razie
pot łzeby zezwolić na zaliczenie wit:kszej ilości pokoi
do lokalu urzędowego.
Ustalenie opiat przypadających od urzęd
ników i funkcjonarjuszów za korzystanie z lokalów,
wynajmowanych na koszt Państwa lub stanowiących
wIJsność Państ w a, winno być dokonywane protokulami e przez 2 urzędników danego urzędu.

§ 5.

pociągów
padających należytości".

odjazdu i przyjazdll

.

l

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
dniem ogłos ze nia.

Prezes Rady Ministrów: Witos
Min ister Skarbu: H. Linde

623.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28 lipca 1923 r.
podwyższenia wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas spędzony
w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach
pocztowych) i przy konwojowaniu poczty na
kolejach.

w sprawie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia' 13 lipca
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65, pOL. 429) o uposażeniu
urzędników i niższych funkcjonarjus~ów państwowych
?arządza się co następuje:

przy-

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

Minister Skarbu: H. Linde
'1
"

Minister Poczt i Telegrafów:

Moszczyński

624.
Rozporządzenie Rady M·i nistrów

§ 7.

•

potrąca się

. Prezes Rady Ministrów: Witos

!~

.i

tlenia

nie

l ' lipca 1923.

Czynsz za ' lokale winni urzędnicy wpła
zg óry do koSY urzędu w terminach miesit:cznych.

Udział w opłacaniu kosztów opa.łu i oświe
części lokalu, oddanej do prywatnego użytku
ur z ędnika, oblicza się na podstawie stos unku zajmowanej p rzez eń przestrzeni do całości lokal u.

§ 2.

i dniem

§ 6.

cać

N279.

Dziennik Ustaw. Poz. 622, 623, 624 i 625.

z dnia 30 lipca 1923 r.

Vi
. '; .

spr~wie podwyższenia djet przy podróiach
służbowych na obszar W. M. Gdańska.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca
1920 r. (Dz. U. R P. Ng 65, poz. 449), art. 10 ustawy
z Ón. 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N265, poz. 430),
arl. 12 usta wy z dn. 13 lipca 1920 r. (Dz U. R. P.
N!i'65. poz. 431), art. 13 ustawy z dn. 13 lipca 1920 r.
(Dz. U. R. P. Ng 65, poz. 433), art. 21 ustawy z dn.
l~ ' lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 436) i art. 7
ustawy z dn . 31 marca 1922 r. (Dz., U. R. P. N2 28,
poz. 226) zarz ą dza się co nastt:puje:

§ 1 ~ Stawki djet należnych funkcjonarjuszom
par'istwowym w razie pod ; óły służbowych na terytofjum W. M. Gdańska ustalone w § 1 rozporządze
nia Rady Ministrów z dn. 2 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P.
N2 68, poz. 525) podwyżs7.a się do następującej wysokości:
Stopień służbowy:

I i II
III i IV
V
VI
VII
VIII

Marek nlemieckic:h:'
dziennie

220.000
165.000
136.000
121.000
110.000
92.000
81 .000
35.000

§ 1. Paragraf 3 rozporządzenia ' Rady Ministrów
z dnia 20 kwie tnia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia
IX i X
funkcjonarjuszów pocztowych za czas spędzony w słu
XI , i XII
żbie '# pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych) i przy konwojowaniu' poczty kolejami (Dz. U.
' § 2. RO'l:porządzenie niniejsze wchodzi w życie '
R. P. N2 49, poz. 336) otrzymuje nast~pujące brzmienie: z dniem o gł oszenia z mocą obowiązującą od dnia'
" Jednostkę wymiaru wynagrqdzenia stanowi na1 Iip'ca 1923 r.
leżytość za· jedną 90dzin~, przyczem czasl,J do 30
Prezes Rady Ministrów: Witos
lJlinut włącznie nie uwzglt:dnia się, czas zaś powyżej
Minister
Skarbu: H. Linde
30 m inut liczy się za całą godzinE:.
. - Należytość za godzinę pracy w pocztach ruchomych i pobytu poza stałem miejscem sł!lżbowem
625.
wynosi:
a) dla urzędników ambulansowych . 1.800 mk.
'; Rozporządzenie Rady Ministrów
b) dla samodzielnych kierowników amz dnia' 30 lipca 1 ~23 r.
I
bulansów drugorzędnych (ambulan. sów~onduktorskich) . . . • . 1.500 •
W
przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia
c) d la niższych funkcjonariuszów jeżo
sposobie
użycia wojska dla zabezpieczenia
d żą c y ch w :alJlbulansach mesarri'ó.
'. porządku puł?lIcznego postanowieniami, dotydziefnie . . , ' . ' . . ' . ' . . .1.300 II
. !
czącemi doąatku asystencyjnego.
d) dla konwojentów poczty koleją : 1;000 ,;
Na ' mocy art. 3 . dekr~tu z dn. 2 stycznia 1919
Za późniejszy wyjazd ze stacji wyJsclowej ani
za wcześniejszy powrót w stosunku do planowego (Dz. P. P. P. N~ 1, poz. 80) oraz art. 62 ustawy tymcza-

_.

