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§ 7.

647.
Rę~por~ądzenie pre~ydenta Rzeczypo~PQlj

tej Polskiej
z d.nia 18 sierpnia 19;23 r.
»słl1llająf:~ ~tp.rs?:eiu~tw~ j wąrijn~i przyjęcia

ofi·
cera Zallloapwegp? pr?:eniesione~o 40 rezerwy,
ponownie na oficera zawodowego.
N~ po,d~tąwi~ ~Hty kułów 30 i 101 ustawy z dnia
23 JTIarca 1922 r. o podstąwoWych obQwiązl<a~n l wawach ofic~rów Wojsk polskich (Dz. U. R. P. NS! 3~,
poz. 256) zarząd~am co następuje:

Te -

,. ..

963

,

Prośba o ponowne przyje:cie na zawQdo-

wego oficerą winna być skjerowana przez P. J{. U.,
na której terenie dąny oficer zamieszkuje, do M. S.
Wojsk. i ma zawierać:
a) zaświadczenie dwóch zawodowych, sztabo·
wych oficerów o posiadaniu przez petenta.
kwalifikacji moralnych,
b) własnor~cznie napisane curriculurp vitae za
czas od chwili przejścia do rezerwy,
c) W wypadku przejścia do rezerwy . wskutek
utr~ty zdolności fi zycznych, dodatnie orze·
czenie wojskowej komisji lekarskiej.

§ J3. Paragrafy 1 do 7 nil')iejszego rozporzą
dzenia nie mają zastospwania do tyc~ oficerów
§ t. Po,l1owne przyjE:cie oficera zawodowego, zawodowych, przeniesionych do rezerwy, ~tórzy obec~
pr?:ef]ili!sionego do ff~~erwy, na ofi .c~r~ zawo.dQw~go, nie ~Iużą cZYl1nie i którzy prosili o ponowne zamianO,wanie ich zawodowymi oficerami.
•
możę, ni1stąpić:
Przemianowanie
tych
oficerów
moie
nastąpić
1) j€śli przeJ1iesienie do rezerwy zostaJo przewedl~ uznania fV'linistra Spraw Wojskowych, w miarę
pro,w~dzone:
.
,
wolnych miejsc etato\lfych.
iil) na własną prośbę,
Jako datę starszeństwa otrzymają oni dzień
b) na skutek utraty zqolności fizycznej, p ile
komisja wojskowo-lekarska stwierązj od- . l-szy lipca 1919 r. z liczbą kolejną przed innymi
zyskanie tej zdolności w stopniu wymaga- oficerami rezerwy, którzy z tą safl1~1 r:latą starszeństwa
będą przemianowani na oficerów zawodowych. przy'1ym do ~awodowei sh.JżPy wojskowej!
2) jeśli qaso!<res spę.dzf3ny w rezer~vie nie prze- czem kolejną liczbę starszeństwa między nimi ustali
}v\inister Spr~w Wojskowych.
~raczą 5-ci4 lat,
3) jeśli di:lny oficer nie przekroczył:
. § 9. W
nanie niniejszego rozporządzenia po·

w stopniu do majora włĄcznie • • • • •
•
"
podpułkownika.......
.!'
..
pułkowl1iką - . • • • • • • •
~
..
generałabrygady
• • . . • •
•
..
generala clywizji i generała broni.

43 lat
45
47
49
51

..
..
..
..

Ponowne przyj)cie do wojską jako oficera
Zi'lW040Wf'!go na5tępuje do tego korpusjl osobowego,
z jakiegp został dany ofjcer przeniesio1ly qO rezerwy.
z Viyjątkjem wypadku przewidzianego w ust.ępie 4
artykttłu 8 ustawy z dnią 23 marca 1922 r.

rlJq:a

się

Ministrowi Spraw Wojskowych.

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowskl
Prezes Rady Ministrów: Witps
Minister Spraw Wojskowych: Szepfycki

§ 2.

P·o nowne przyjęcie do wojską j;:lko · oficera
zawodoweg~ !1astępuję f:~dnicza w stopniu, w jakim
oficer zawodowy za'stał przeniesiony do' reZei'>Ny,
przyczem, zatrzymując dątę starszeństwa p*rzYl11an~
przy przejściu do rezerwy, zostaje umieszczony na
liście oficerów zawodowych po oficerach zawodowych
tego samego stopnia i starszeństwa.
O ile jednak dany oficer awansowa! w rezerwie,
zostaje przyjęty . w nowym stopniu z datą starszeń
stwa awansu w rezerwie zostaje umieszczony na liście
oficerów zawodowych po oficerach zawodowych tego
samego stopnia i starszeństwa.

§ 3.

§ 4.
wołanych

Kolejnqść starszeństwa

między sobą

PQJlPwnle do zawodqwej

po-

służPY oficerów

rezerwy! ustali Minister Spraw Woiskowych.

Ql~re:m CZp'~j.j r sPĘdzonego \V rezerwie,
nie wli~za sję do P~S!.l słu.żby" wojskowej.

§ $.

.
' ./

~ fł. Definitywne PFyjJijcje n~ Ziłwpąowego pfjc~rą n9st~puie ,?:psi3dn.iqO
oąbydu ol<re~u prób-

po

nego (pp:eszkQ!enja), którego czas trwania orai proar~m J.ll?t~li Millistt!r Sp.rą~1 Wojskowych.
Q il~ prZ~nl/il W słJ.ltbi~ ni~ prz~~rąq:ą półtora
mku, pr?:ysłJ.lgJ.lh~ Mini$trQwi ~praw WojskQ\l{ycr prawo zwolnienia z odbycia próbnego okresu słuiby.

648.
Rozporządze ni e PręzydenŁą RzeczypospbIi~

tej Pols!<iej
z dnia 18 sierpnia 1923 r.

w sprawie ust;:d~nia star$leństw~ oficerów
rezerwy przy przemianowaniu np oficerów
zawodowych.
Na podstawie artykułów 30 i 121 ustawy z dnia
23 marca 1922 r. o po d:stą ~wy c h obowj ąfkach i prawach oficerów Wojsk Polsl\ilih (Dz. U. R. P. N2 32,
poz. 256) - zarządzam co następ LJje :

§ 1. Oficerowie rezerwy, Idćrzy W cjpiu ogło
szenia ninjGjsl!ego. rozporządzeIliiOl nie prOsili je&zq:e
na podstawie artykułu 121 ustawy z dnia 23 marca
1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach
oficerów Woj s k Polskich 9 przyjęcie do wojska w charakterze oficerów zawodowych i obecnie służby nje
pełnią, o ile nie podpadają pod artykył 101 cytowanej ustawy, otr zy mają w wypadku przyjęcia ich
do wojska w charakte rz e oficerów zawodowych. jako
datę starszeńs twa pierwszy dzień miesiąca nast~·
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DzIennik Ustaw. Po z.' 648, 649 i 650.

pującego po powołaniu ich do służby wojskowej,
przyczem kolejną liczbę starszeństwa tych oficerów
między sob21 ustali Minister Spraw Wojskowych.
I

.'
649.

Rozporządzenie Prezydenta
' t~j P~lskiej

RzeczypospoIi-

§ 2. Oficerowie rezerwy, którzy obecnie służą
czynnie i którzy prosili o zamianowanie ich oficerami
' z dnia 18 sierpnia 1923 r.
zawodowymi, otrzymają przy przemian owaniu ich na
oficerów zawodowych, następujące daty starszeństwa: w sprawie przemial1O\yariia urzędników wojskowych na ,oficerów zawodowych.
f\) Oficerowie, któ rzy byli zakwalifikowani na
oficerów zawodowych, którzy jednak nie
Na podstawie artykułów 30 i 105 ustawy z dnia
mogli być umieszczeni w ogłoszonej liście
23
marca
1922 r: o podstawowych obowiązkach
starszeństwa oficerów zawodowych dzień
1 częrwca 1919 r. z liczbą kolejną należną i prawach oficerów Wojsk Polskich (Dz. U. R. P.
im wśród oficerów objętych listą starszeństwa ~ Ni 32 poz. 256)-zarządzam co następuje:
oficerów zawodowych.
§ 1. Pizemianowanie urzędników wojskowych
B) Podporucznicy, których nominacje były ogło- na oficerów zawodowych ma być przeprowadzone na
•
szone VI Dziennikach Personalnych M. S. podstawie zakwalifikowania przez Komisję f\ktywaWojsk. w r. 1922 i 1923:
cyjną, utwOizoną przez ' Ministr<i Spraw Wojsk6wych.
Zakwalifikowanie na oficera zawodowego przez
l) dzień lczerwc~ 1919 r., o ile jako szeregowi służyli przeli ' 1 listopada 1918 r. Komisję f\ktywacyjną nie przesądza samego przemiaw armjach zaborczych lub formacjach nowania, które następować będzie w miarę rzeczywistego zapotrzebowania i w ramach obowiązujących
uznanych pIzez Pań~two Polskie,
'etatów.
.
2) pierwszy dzień miesiąca następującęgo po
ukończeniu
szkoły podcho rążych,
o ile
§ 2. Przemianowani na oficerów zawodowy,ch
ukończyli jedną ze szkół podchorążych,
urzędnicy wojskowi otrzymają jako datę starszeństwa
3) pierwszy dzień miesiąca następującego po dzień l·szy grudnia 1920 r., przyczem \li stosunku
dniu mianowania, oznaczo~m w dekrecie do oficerów objętych listą starszeństwa oficerów zanominacyjnym, o ile przed 1 Iistd(?ada wodowych, zostaną umieszczeni na tej liście po ostat,1919 r. nie służyli, a nominacje uz~'Skali nim oti~eriZe w .danym stopniu i starszeństwie.
bez ukończenia szkoly podchorążycr; ,
§ 3. ' Kolejną liczbę starszeństwa między przeDla wszystkich podpori.!Czników, ., ~tórzy mianowclnymi byłymi ur'zędnikami wojskowymi oraz
służyli w tym stopniu dwa lata, obn-CZone
w stosunku do ofiCerów rezerwy tego samego stopprzy zastosowaniu postanowień artykurów 33, nia i starszeństwa, przemianowanych n3 podstawie
38 i 47 ustawy z dnia 23 marca 1922 r., na- rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie
leży w zastosowaniu artykułu 31 tejże ustawy,
ustalenia starszeństwa oficerów , rezerwy przy przeprzeprowadzić
przemianowanie w ~topniu mianowaniu na oficerów zawodowych (Dz. U. R. P.
porucznika, ze starszeństwem od p ie rwszego N2 84, poz. 648) - ustali Minister Spraw Wojskowych.
dnia miesiąca następującego po ukończeniu
§ 4. , Wykonanie niniejszego rozpgrządzenia po·
wymaganych do awansu dwóch lat.
Podporucznicy, którzy przy przemiano- rucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
waniu ich na oficerów zawodowych mieliby
Prezydent Rzeczypospolitej: S. WojciecbolVski
otrzymać

datę

starsześstwa równą starszeń
względnie poruczników,
objętyŁh już listą starszeństwa oficerów zawodowych, zostaną umieszczeni na tej liście

stwu podporuczników

Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Spraw Wojskow.ych: Szeptycki

po ostatnim oficerze w danym stopniu i starszeństwie.

C) Pozostali

650.

oficerowie rezerwy, zatrzymani
w służbie czynnej - dzień 1 lipca 1919 r.
Kolejną

lic~ ę

w

starszeństwie

między

Rozporządzenie

sobą

przemianowanych oficerów wymi enionych , w punktach B) i C) ustali Minister
Sp raw Wojskowych.

§ 4. Wykonanie ntnlejszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
Prezyd~nt Rzeczypospolitej:

S. Wojciecbowski

Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki

Rady

MinisŁiów

z dnia 6 sierpnia 1923 r.

w sprawie podwyższenia djet dziennych.
Na zasadzie postanowień o normowaniu pobo['ów niestałych i ubocznych, zawartych w ustawach
z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 429431 i 433-436) i w ustawie z dnia 31 , marca 1922 r.
(Oz. U. R. P. N2 28 pez. 226) zarządza si~ co następuje:
Normalne djety dzienne, określone w § 1
Rady Minis't rów z d l1 ia 23 lipsa
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 76, poz. 599), ustala si~ j~k
nastc:puje:

§ 1.

rozporządzenia

