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

§ 2. Oficerowie rezerwy, którzy obecnie służą 
czynnie i którzy prosili o zamianowanie ich oficerami 
zawodowymi, otrzymają przy przemianowaniu ich na 
oficerów zawodowych, następujące daty starszeństwa: 

f\) Oficerowie, któ rzy byli zakwalifikowani na 
oficerów zawodowych, którzy jednak nie 
mogli być umieszczeni w ogłoszonej liście 
starszeństwa oficerów zawodowych - dzień 
1 częrwca 1919 r. z liczbą kolejną należną 
im wśród oficerów objętych listą starszeństwa 
oficerów zawodowych. 

B) Podporucznicy, których nominacje były ogło-
• szone VI Dziennikach Personalnych M. S. 

Wojsk. w r. 1922 i 1923: 
l) dzień lczerwc~ 1919 r., o ile jako szere

gowi służyli przeli ' 1 listopada 1918 r. 
w armjach zaborczych lub formacjach 
uznanych pIzez Pań~two Polskie, 

2) pierwszy dzień miesiąca następującęgo po 
ukończeniu szkoły podchorążych, o ile 
ukończyli jedną ze szkół podchorążych, 

3) pierwszy dzień miesiąca następującego po 
dniu mianowania, oznaczo~m w dekrecie 
nominacyjnym, o ile przed 1 Iistd(?ada 
,1919 r. nie służyli, a nominacje uz~'Skali 
bez ukończenia szkoly podchorążycr;, 

Dla wszystkich podpori.!Czników, ., ~tórzy 
służyli w tym stopniu dwa lata, obn-CZone 
przy zastosowaniu postanowień artykurów 33, 
38 i 47 ustawy z dnia 23 marca 1922 r., na
leży w zastosowaniu artykułu 31 tejże ustawy, 
przeprowadzić przemianowanie w ~topniu 
porucznika, ze starszeństwem od p ie rwszego 
dnia miesiąca następującego po ukończeniu 
wymaganych do awansu dwóch lat. 

Podporucznicy, którzy przy przemiano
waniu ich na oficerów zawodowych mieliby 
otrzymać datę starsześstwa równą starszeń
stwu podporuczników względnie poruczników, 
objętyŁh już listą starszeństwa oficerów za
wodowych, zostaną umieszczeni na tej liście 
po ostatnim oficerze w danym stopniu i star
szeństwie. 

C) Pozostali oficerowie rezerwy, zatrzymani 
w służbie czynnej - dzień 1 lipca 1919 r. 

Kolejną lic~ę w starszeństwie między 
sobą przemianowanych oficerów wymienio
nych , w punktach B) i C) ustali Minister 
Spraw Wojskowych. 

§ 4. Wykonanie ntnlejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Prezyd~nt Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki 

.' 
649. 

Rozporządzenie Prezydenta RzeczypospoIi
' t~j P~lskiej 

' z dnia 18 sierpnia 1923 r. 

w sprawie przemial1O\yariia urzędników woj
skowych na ,oficerów zawodowych. 

Na podstawie artykułów 30 i 105 ustawy z dnia 
23 marca 1922 r: o podstawowych obowiązkach 
i prawach oficerów Wojsk Polskich (Dz. U. R. P. 

~ Ni 32 poz. 256)-zarządzam co następuje: 

§ 1. Pizemianowanie urzędników wojskowych 
na oficerów zawodowych ma być przeprowadzone na 
podstawie zakwalifikowania przez Komisję f\ktywa
cyjną, utwOizoną przez ' Ministr<i Spraw Wojsk6wych. 

Zakwalifikowanie na oficera zawodowego przez 
Komisję f\ktywacyjną nie przesądza samego przemia
nowania, które następować będzie w miarę rzeczy
wistego zapotrzebowania i w ramach obowiązujących 
'etatów. . 

§ 2. Przemianowani na oficerów zawodowy,ch 
urzędnicy wojskowi otrzymają jako datę starszeństwa 
dzień l·szy grudnia 1920 r., przyczem \li stosunku 
do oficerów objętych listą starszeństwa oficerów za
wodowych, zostaną umieszczeni na tej liście po ostat
nim oti~eriZe w .danym stopniu i starszeństwie. 

§ 3. ' Kolejną liczbę starszeństwa między prze
mianowclnymi byłymi ur'zędnikami wojskowymi oraz 
w stosunku do ofiCerów rezerwy tego samego stop
nia i starszeństwa, przemianowanych n3 podstawie 
rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie 
ustalenia starszeństwa oficerów , rezerwy przy prze
mianowaniu na oficerów zawodowych (Dz. U. R. P. 
N2 84, poz. 648) - ustali Minister Spraw Wojskowych. 

§ 4. , Wykonanie niniejszego rozpgrządzenia po· 
rucza się Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. WojciecbolVski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wojskow.ych: Szeptycki 

650. 

Rozporządzenie 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. 429-
431 i 433-436) i w ustawie z dnia 31 , marca 1922 r. 
(Oz. U. R. P. N2 28 pez. 226) zarządza si~ co następuje: 

§ 1. Normalne djety dzienne, określone w § 1 
rozporządzenia Rady Minis'trów z d l1 ia 23 lipsa 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 76, poz. 599), ustala si~ j~k 
nastc:puje: 


