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Treść: 924. Us tawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska. 
925. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie uchylenia 
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924. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na
stępującej treści: 

Ustawa 

z dnia 9 października 1923 r. 

o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych 
i wojska. 

c Z Ę Ś Ć I. 

Postanowienia ogólne. 

Art. 1. Ustawa niniejsza normuje uposażenie 
funkcjonarjuszów państwowych i wojska. Funkcjo
narjuszami państwowymi w rozumieniu niniejszej 
ustawy są: urzędnicy, państwowi funkcjonarjusze 
niżsi, funkcjonarjusze policji państwowej, etatowi pra
cownicy państwowi kolei żelaznych, pracownicy poczt, 
telegrafów i telefonów, oraz nauczyciele wszystkich 
państwowych szkół publicznych. 

Uposażenie sędziów i prokuratorów reguluje 
osobna ustawa. 

• 

f\rt. 2. Ustanawia się 16 grup uposażenia, 
w każdej zaś grupie uposażenia pewną ilość szczebl i. 

Art. 3. Wysokość uposażenia oznacza 
w punktach, ustalonych w następującej tabeli: 

SZCZEBLE UPOSRŻENIR 

się 

Grupa I --
uposażenia a I b I c I d I e I f I g 

I 2600 1 1 I I 

II 2200 ! 2300 2400 1 
III 1800 j 1900 2000 2100 
IV 1400 1500 1600 1700 1800 
V 1100 1200 1300 ' 1400 1500 1600 

VI 800 875 950 ·1025 1100 1175 
VII 600 660 720 780 840 1 900 

VIII 480 520 560 600 640 1 680 
IX 390 420 450 480 510 540 
X 330 350 370 390 410 430 450 

XI 270 290 310 330 350 370 390 
XII 240 255 270 285 300 315 330 

XIII 210 225 240 255 270 285 300 
XIV 180 195 210 225 240 255 270 
XV 150 165 180 195 210 225 240 

XVI 130 140 150 160 I 170 i 180 190 
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Kwotę uposażenia n:lleSJęcznego otrzymuje się 
przez pomnożenie jednakowej dla wszystkich grup 
uposażenia mnożnej (art. 5) przez liczbę punktów 
odpowiedniej grupy i szczebla. 

W okresie przejściowym (sanacji Skarbu) zmie
nia się tabelę, podaną w artykule niniejszym, w ten 
sposób, że do liczby punktów w każdym szczeblu 
wszystkich grup dodaje się tytułem dodatku regula
cyjnego 70 punktów. Dodatek regulacyjny ulegać 
będz i e stopniowej redukcji po 10 punktów w okre
sach półrocznych (art. 6 ust. 1), począwszy op ter
minu, który ustali Rada Ministrów na wniosek Mi
nistra Skarbu, w zależności od wyników akcji ; sa
nacji Skarbu. 

I\rt. 4. Na czas trwania wyjątkowych warun
ków ekonomicznych ustanawia się dla utrzymującego 
rodzinę dodatek ekonomiczny, wynoszący na każ
dego członka rodziny, nie więcej jednak niż na 
5 członków, po 45 mnożnych miesięcznie. 

Jednocześnie ze zmniejszaniem się określonego 
wart. 3 dodatku regulacyjnego o 10 punktów do
datek ekonomiczny ulegać będzie w tych samych 
terminach redukcji o 1 mnożną, aż do wysokości 
38 mnożnych. 

Do rodziny w rozumieniu ustawy nin iejszej 
należy: 

a) żona, wyjąwszy wypadki, gdy pobiera upo
sażenie lub zaopatrzenie z instytucj i pań 
stwowej, albo gdy jest sądownie separowan!,!, 
a na mężu nie ciąży obow iązek alimentacji; 

b) mąż zupełnie nie zdolny do zarobkowania; 
c) dzieci ślubne i uprawnione, tudzież pasier

by - do ukończenia lat 18, jeżeli zaś uczę
szczają do szkół publicznych, lub wskutek 
ułomności fizycznych, umysłowych , . albo 
nieuleczalnej choroby nie mogą na swoje 
utrzymanie zarabiać - do ukoń czenia la t 24. 

W wypadkach ułomności fizycznej, umysłowej, 
, albo nieuleczalnej choroby, jakoteż w wypadkach, 

gdy studja przewlekły się ponad wiek 24 la t z po
wodu: służby wojskowej, odbytej na skutek zarzą
dzenia mobilizacji lub częściowego uzupełnienia woj
ska do s topy wojennej, albo z powodu pełnienia 
w tym czasie służby ochotniczej - właściwa władza 
naczelna może w drodze wyjątku uwzględnić dzieci 
w wieku ponad 24 lata. ' 

W razie, gdy ' na mężu ciąży obowiązek ali 
mentowan ia żony, suma dodatku ekonomicznego na 
żonę nie może przewyższać sumy alimentacji. 
: Dzieci i pasierbów, które wesz ły w związki 
małżeńskie, albo któ re same s i ę utrzymują lub po-, 
$iadają własne zaopat rzenie - n ie uwzg lęd r,li a si ę 
przy wymia rze dodatku ekonom icznego. 

Ponadto Rada Ministrów władna jest przyznać 
funkcjon a rjuszom .i wojs kowym , pełniącym służbę 
w stolicy i na kresach, procentowo obliczony doda-
tek do uposażeni a. ' 

I\rt. 5. J ako pie rwszą mnożną ustala się na' 
dzień 1 pażdzi erni ka 1923 r. kwotę 11600. mkp. 
Kwota' ta odpowiada kosztom ut rzy mania w pierws zej 
połow ie września 1923 r. W przyszłośc i wysokość: 
m nożnej w markach pol.; 'ewentualn ie w złoty ch 
,poL,' określi każdo:cześn i'e:, na : Wn iosek iMJn istra S-praw 

Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
Rada Ministrów najpOżniej 20 dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego na następny miesiąc, biorąc pod 
uwagę zmianę wysokości kosztów utrzymania w okre
sie od dnia 15 ubiegłego miesiąca do dnia 15 bie
żącego miesiąca oraz zmianę dodatku regulacyj
nego. W razie wzrostu kosztów utrzymania w dru
giej połowie miesiąca, przekraczającego 15%, za
rządzi Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, 
by wypłacono dnia 16 tytułem dopłaty na pobory 
tego miesiąca kwotę, o którą należałoby zwiększyć 
uposażenie, biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzy-
mania w drugiej połowie ubiegłego miesiąca. ' 

Rada Ministrów władna jest określać wysokość 
mnożnej w walutach obcych w celu oznaczania wy
sokości uposażenia polskich funkcjonarjuszów pań
stwowych i osób wojskowych, pełniących służbę na. 
terytorjum wolno m. Gdańska i zagranicą. 

I\rt. 6. W obrębie danej grupy uposażenia 
przejście na szczebel wyższy odDywa się automa
tycznie co 3 lata w stałych terminach półrocznych : 
1 stycznia i 1 lipca każdego roku. 

Termin posunięcia z jednego szczebla ' uposaże
nia do następnego ustala się w ten sposób, że 
czasu od dnia mianowania (awansu) do najbliższego 
terminu posunięć nie uwzględnia się . 

Do czasokresu posunięć nie zalicza się: 

a) czasu pełnienia obowiązkowej służby woj
skowej w szeregach (art. 13 ustęp 1); 

b) czasu urlopu bezpłatnego, z wyjątkiem urlopu 
na czas piaśtowania mandatu poselskiego 
lub senatorskiego oraz z wyjątkiem urlopu, 
udzielonego nauczycielowi przez Minister
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego w celu pełn ie nia obowiąźków na
uczycielskich ' w instytucjach oświatowych 
w kraju lub zagranicą;' 

c) czasu zawieszenia w służ bie lub osadzenia 
w areszcie śledczym , o ile nie zapadł wy
rok lub orzeczenie uwalniające, względnie 
o ile nie nałożono jedynie kary porządkowej; 

d) u funkcjon a rjuszów ·- okresu nałożej w dro' 
dze dyscyplinarnej ka ry odliczenia lat służby 
oraz okresu, spędzonego w s ta nie nieczyn 
nym z powod u czasowej niezdolności do 
służby, z wyjątkiem wypadku ; gdy niezdol 
ność powstała z przyczyn słu żbowych ; .; 

e ) u wojskowych czasu trwania kary pozbawie
nienia wolności na podstawie p rawomocnego 
wyroku sądowego; 

f) u wojskowych-czasu pozostawani a w stanie 
nieczynn ym z powodu czasowej nie zdolności 
do s łu ż by, z wyją tkiem wyp adk l,l, gdy ni ez
dolność ta ' powstała z przyczyn, związanyc~ 
ze słu żbą woj skową. ' ; 

Przy ' ustalan iu terminu naj bliższego posunięCi a 
po ustaniu powodu, wstrzymuj ącego posunięcie ,dQ 
wyższeg o szczebla , pierwotny termin posunięcia 
przesuwa ' s ię w ten sposób, że niepełne półrocze .: 
większe od 3 miesięcy, ·. li czy si ę za pełne ; ok(ęs~ 
zaś , : ni e przek raczają~ego 3 miesięcy, nie b ·iet;?:e się' 
w rachubę. ' ,', '-:' 
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1\rt. 7. Przy pierwszem mianowaniu funkcjo
narjusz lub wojskowy zawodowy otrzymuje uposaże
nie pierwszego szczebla danej grupy, jeżeli ustawa 
niniejsza inaczej nie stanowi. 

Przepis powyższy nie ma zastosowania do funk
cjonarjuszów, mianowanych z pośród pracowników 
dziennie płatnyćh, którzy przy mianowaniu nie m.o
gą otrzymać mniejszej kwoty uposażenia od kwoty 
zasadniczego uposażenia, otrzymanego w ostatnim 
miesiącu przed mianowaniem. 

Przy dalszych mianowaniach (awansach) funk
cjonarjusz lub wojskowy zawodowy otrzymuje w wyż
szej grupie uposażenie tego szczebla, który pod 
względem ilości punktów jest bezpośrednio wyższy 
od szczebla, zajmowanego poprzednio w grupie niż
szej. Jeżeliby jednak następny szczebel w dawnej 
grupie był wyższy pod względem liczby punktów, 
aniżeli szczebel, osiągnięty przez funkcjonarjusza 
w grupie wyższej, to czas, spędzony w ostatnio zaj
mowanym szczeblu grupy niższej, wlicza się do posu· 
nięcia następnego w grupie wyższej. 

1\rt. 8. Funkcjonarjuszom i wojskowym zawo
dowym, otrzymującym mieszkanie w naturze od Skar
bu Państwa, z wyjątkiem wypadku, określonego 
wart. 73 niniejszej ustawy, potrąca się wartość tego 
mieszkania z uposażenia. Rada Ministrów ustali nor
my należytości za -mieszkanie w naturze oraz określi 
wypadki, w których może być przyznane całkowite 
lub częściowe zwolnienie od opłaty tej należytości. 

1\rt 9. Funkcjonarjusz lub wojskowy zawodowy 
otrzymuje ze Skarbu Państwa tylko jedno uposaże
nie, jako wynagrodzenie za ogół czynności, połączo
nych z jego stanowiskiem. Może jednak za spełnia
nie czynności, nie związanych ściśle z danym urzę
dem, otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, którego 
wysokość ustala właściwa władza centralna w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu. 

1\rt. 10. Oprócz uposażenia, określonego wart. 3 
t 4 niniejszej ustawy, funkcjonarjusz i wojskowy za· 
wodowy mają prawo do: 

a) należności za delegacje, podróże służbowe 
i przeniesienia; 

b) pomocy lekarskiej dla niego i jego rodziny 
(art. 4); 

c) umundurowania zgodnie z przepisami Części Ił 
niniejszej ustawy. 

Należność pod a), tudzież unormowanie pomocy 
pod b), określi rozporządzenie Rady Ministrów. 

Ponadto funkcjonarjusze państwowi i wojskowi 
zawodowi otrzymują na okres obowiązywania dodat
ku regulacyjnego zwrot opłaty szkolnej w szkołach 
średnich, jeżeli rodzice nie mogli umieścić dzieci 
w równorzędnych zakładach państwowych. Wyso
kość opłat nie może przekraczać przeciętnego kosztu 
nauczania ucznia w państwowej szkole średniej. 

Ponadto może Rada Ministrów poza należnoś
ciami ubocznemi, określonemi w niniejszej ustawie, 
przyznawać funkcjonarjuszom i wojskowym zawodo
wym specjalne dodatki, uzasadnione szczególnemi 
właściwościami służby, oraz ulgi w przejazdach pań
stwowemi środkami komunikacyjnemi. 

Wypadki, w których uprawnienia, określone 
w niniejszym artykule, mogą być stosowane do woj-

skowych niezawodowych, ustali rozporządzenie Rady 
Ministrów. 

Dodatki w gotówce będą wyrażone w pewnej 
ilości punktów i obliczane, jako iloczyn mnożnej 
(art. 5) przez te punkty jako mnożnik. 

1\tt. 11. Prawo do otrzymania uposażenia 
powstaje: 

a) dla wstępujących do . słuiby pańswowej, czy 
to po raz pierwszy, czy ponownie, jeżeli istot
ne objęcie służby nastąpiło najpóżniej 15 dnia 
miesiąca kalendarzowego-z pierwszym dniem 
miesiąca, jeżeli zaś to nastąpiło po 15 dniu 
miesiąca kalendarzowego-z pniem 16 tego 
miesiąca; 

b) dla szeregowych, mianowanych podporuczni
kami w służbie czynnej-od pierwszego dnia 
tego miesiąca, w którym mianowanie nastą
piło, przy jćdnoczesnem potrąceniu żołdu oraz 
wartości otrzymanego w naturze pożywienia; .. 

c) w pozostałych wypadkach-z dniem pierw
szym najbliższego kalendarzowego miesiąca 
po dniu mianowania (awansu), względnie po 
powstaniu warunków, uzasadniających zmianę 
uposażenia, jeżeli dzień mianowania (awansu), 
względnie zmiany warunków, nie zbiega się 
z terminem płatności uposażenia. W razie 
takiej zmiany miejsca służbowego, która po
ciąga za sobą zmianę wysokości uposażenia, 
przysługuje funkcjonarjuszowi lub wojskowe
mu zawodowemu prawo do uposażenia, od
powiadającego nowemu miejscu służbowemu, 
od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, 
następującego po uwolnieniu go od poprzed
nich obowiązków służbowych. 

W razie śmierci funkcjonarjusza lub wojskowe
go zawodowego wstrzymuje się wypłatę uposażenia 
z ostatnim dniem kalendarzowego miesiąca, w któ
rym śmierć nastąpiła, a w razie rozwiązania stosun
ku służbowego w inny sposób-z ostatnim dniem 
tego kalendarzowego miesiąca, Vi którym stosunek 
ten istotnie ustał. 

Przepis ostatniego ustępu nie stosuje się do· 
funkcjonarjuszów, którzy samowolnie opuścili służbę. 
Funkcjonarjusze ci obowiązani są zwróCić część upo-
sażenia za czas nieprzesłużony. . 

1\rt. 12. Uposażenie wypłaca się funkcjc:marju-
szom i wojskowym zawodowym miesięcznie zgóry' 
w pierwszym dniu każdego miesiąca. 

O ile termin płatności uposażenia przypada na 
niedzielę lub dzień wolny od zajęć służbowych, wy
płata uposażenia następuje w dniu poprzednim. 

1\rt. 13. Na czas pełnienia obowiązkowej słut
by wojskowej w szeregach trąci funkcjonarjusz od 
najbliższego terminu płatności prawo do uposażenia 
z tytułu służby cywilnej, otrzymuje natomiast upo

.sażenie, określone dla szeregowych, pełniących obo
wiązkową służbę wojskową (Dział G. rozdział 2). 

Na czas odbywania perjodycznych ćwiczeń woj
skowych zatrzymuje funkcjonarjusz pełne uposażenie 
z tytułu służby cywilnej, a nadto otrzymuje należ
ności, określone dla wojskowych, powołanych do 
ćwiczeń (Dział G. rozdział 3). 
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FunkcJonarjusz, Pbwołany do służby wojskowej 
na skutek mobilizacji lub częśćiowego uzupełnienia 
wojska · <io stopy wojennej, otrzymuje uposażenie, 
określone dla powołanych do służby wojskowej pod
Czas mobiliźacji (Dział G, rozdział 4), a nadto jeżeli 

. jego uposażenie z tytułu służby cywilnej jest wyższe 
ód pełnego uposażenia wojskowego, otrzymuje od 
swej władzy cywilnej różnicę do wysokości uposaże
nia w służbie cywilnej, z uwzględnieniem każdorazo
wych zmian, zachodzących w uposażeniu w służbie 
cywilnej i wojskowej. 

1\rt. 14, - W razie dostania się do niewoli lub 
zaginienią na · terenie działań wojennych u funkcjo
na-rjuszów, oficerów i szeregowych zawodowych, ka
walerów ·Iub wdowców bezdzietnych, oraz szerego · 
wych . niezawodowych--prawo do uposażenia ulega 
w całości zawieszeniu, u funkcjonarjuszów zaś lub 
oficerów i szeregowych zawodowych, mających ro

. dzinę, przez czas ich pobytu w niewoli (zaginienia) 
'rodzina otrzymuje 50% ich uposażenia, pozostałe 500;0 
ulega. zawieszeniu. 

Zona separowana, która pobiera alimenta, otrzy' 
muje uposażeni~ w wysokości alimentów, nie wyższe 
jednak, niż 500;0 uposażenia . 

Jeżeli okoliczności, towarzyszące dostaniu się do 
niewoli, wskazują na to, że czyn ten spełniono z roz
mysłem, zawiesza się również' prawo do uposażenia, 
pobieranego przez rodzinę. 

Po powrocie funkcjonarjusza lub wojskowego 
i po stwierdzeniu, że dostał się on do niewoli, 
względnie zaginął, bez własnej winy, otrzymuje on 
za cały czas niewoli (zaginienia) uposażenie, które 
uległo zawieszeniu, z potrąceniem zaliczek, pobra
nych w niewoli (przez czas zaginienia). 

Gdy funkcjonarjusz lub wojskowy, który zagi
ńął na terenie działań wojennych, nie odnajdzie się 
najpóżniej w ciągu roku od chwili ratyfikacji pokoju, 
rodzina zaginionego traci prawo do uposażenia, 
otrzymuje natomiast tymczasowe zaopatrzenie w myśl 
obowiązujących ustaw. 

1\rt. 15. Stałym funkcjonarjuszom państwowym 
tudzież oficerom · i zawodowym szeregowym może 
być udzielona w wypadkach, zasługujących na uwzględ
nienie, bezprocentowa zaliczka na uposażenie. Wa
runkiprzyznawaniazalic;zektudzjeż ich wysokość określi 
Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. 

1\rt. 16. W razie śmierci funkcjonarjusza (uszki) 
lub wojskowego zawodowego w służbie czynnej należy 
się wdowie (wdowcowi), która (y) pozostawał (a) z nim 
(z nią) w spóJności małżeńskiej, pośmiertne w wyso
kości - trzymiesięcznego uposażenia, pobieranego ostat
nio przez zmarłego. W braku wdowy (wdowca), upraw-

·nionej (ego) do pośmiertnego, należy się pośmiertne 
w tej samej wysokości dzieciom ślubnym, uprawnio · 
nym i pasierbom zmarłego, jeżeli zmarły (a) otrzy
mał (a) na nie dodatek ekonomiczny. 

1\rt. 17. W braku członków rodziny, wymie
nionych wart. 16, należy zwrócić udowodnione koszty 
leczenia i pogrzebu do wysokości pośmiertnego in
nym krewnym i osobom postronnym, jeżeli . zmarły 
nie poz9stawił rTIajątk':l ruchomego lub nieruchomego,. 
wystarczającego na pokryde tych .kosztów. " 

CZĘŚĆ II: . 

Postanowienia szczegółowe. 

D z i a ł f\. 

Urzędnicy i państwowi funkcjonarjusze niżsi. 

Rozdział 1. 

UrzędniGY· 

1\rt. 18. W państwowej służbie cywilnej urzęa
nicy otrzymują uposażenie tej grupy, która odpo
wiada liczbowo posiadanemu przez nich stopniowi 
służbowemu. 

Rozdział 2. 

Państwowi funkcjonarjusze niżsi. 

1\rt. 19. Państwowi funkcjonarjusze niżsi zali
czeni b ędą do jednej z 7 grup uposażenia od XVI 
do X włącznie w drodze, przewidzianej wart. 92 us tawy 
o państwowej słu ż bie cywilnej z dn. 17 lutego 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 21 poz. 164). Stali funkcjonarju sze 
ni ż s i otrzymują umundurowanie za opła tą 25°/0 jego 
wartości. Rozporządzenie Rady Ministrów określi, 
w których działach służby państwowej prawidło to 
ma mieć zastosowanie. 

Rozp'orządzenie Rady Ministrów przeprowadzi 
w terminie półrocznym od dnia wejścia w życie ni
niejszej ustawy rewizję dotychczasowego zaszerego
wania urzędników i państwowych funkcjonariuszów 
niższych i przesunie nieodpowiednio zaszeiegowanych 
do grup odpowiednich. Ostateczne zaszeregowanie 
tych urzędników i funkcjona rjuszów niższych , tudzież 
wszystkich innych funkcjonarjuszów i wojskowych, 
podlegających niniejszej ustawie, nastąpi w drodze 
ustawy najpóżniej przed nadejściem terminu, powo
łanego w ust~pie 3 artykule 3. 

D z i a ł B. 

Funkcjonarjusze policji państwowej. 

1\rt. 20. Pod względem uposażenia zaliczeni 
zostają funkcjonarjusze policji państwowej służby ze
wnętrznej do następujących grup uposażenia: 

a) wyżsi: Komendant Główny do grupy IV 
Nadinspektor "" V szczebel b. 
Inspektor ,,;, V 
Podinspekto r " VI 
Nadkomisarz "" VII szczebel c. 
Komisan: ,,« VII 
Podkomisarz "" VIII 
f\spirant " IX 

b) niżsi: Starszy przodownik do grupy X 
Przodownik "" XI 
Starszy posterunkowy " XII 
Posterunkowy "" XIII 

1\rt. 21. Wszyscy wyżsi funkcjonarjusze policji 
państwowej służby zewnętrznej otrzymują jednora
zową kwotę na umundurowanie przy nominacji w wy
sokości 1000 mnożnych, oraz po 2 latach corocznie 
dodatek na uzupełnienie umundurowania w wyso· 
kości 500 · mnożnych. 
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"" Wszyscy funktjon:arjusze niżsislużby śledczej 
ofr?ymują doda tek sledczy w wysokości 60 mnoż
nych miesięcz n i e. 

NiżsI funkcjonarjusze ; służby zewn ętrznej umun
durowanej otrzymują całkowite umundurowanie na 
xoszt Skarbu. 

Straż celna. 

1\rt. 22. Postanowienia o u posażeniu policji 
pi:lrJstwowej m aj ą analog iczn e zastos :Jwa nie do up o
sa że ni e fun kcjonarjuszów stlaży celn ej z tem, że za
liczenia de odpo wiedn ic h grup u ?osażenia dokona 
ro z porządzenie Rady Ministrów na wniosek Ministra 
Skarbu. 

Dz i a I D . 

Pracownicy kolei państwowych. 

1\rt. 23. Rada Ministrów na wniosek Ministra 
Kol ei Żelaznych za liczy poszczególne stanowiska służ
bowe na kol~jach państwowych do odpowiednich 
grup uposaże nia. 

Praco ~v nicy kolejowi, którzy wedle uznania Mini
stra Kolei Zelaznych , ze w Lgl ęJu na charakter słu ż by, 
obowiązani są u ż y wać w słu ż bie pełnego munduru
otrzymują go za zwrotem 25% każdoczesnych kosz
tów umundurowania. 

D z i a ł E. 
Pracownicy poczt, telegrafów i telefonów. 

1\rt. 24. Rada Ministrów na wniosek Ministra 
Poczt i Telegrafów zaliczy poszczególne stanowiska 
służbowe w służbie wykonawczej pocztowej, telegra
ficznej i telefonicznej do odpowiednich grup upo
sażenia . 

Postanowienia drugiego ustępu art. 23 mają 
analogiczne zastosowanie do funkcjonarjuszów poczt, 
telegrafów i telefonów. 

D z i a ł F. 
Nauczyciele. 

Rozdział l. 

Profesorowie i pomocnicze sity naukowe w szkolacb 
akademickicb. . 

1\rt. 25. Profesorowie zwyczajni szkół akade
mickich otrzymują uposażenie grupy IV, profesorowie 
nadzwyczajni otrzymują uposażenie grupy V. Profe
sorom zwyczajnym i nadzwyczajnym po upływIe 3 lat, 
spędzonych w ostatnim szczeblu odnośnej grupy, 
dodaje się po 100 punktów. 

1\rt. 26. W wyjątkowych wypadkach może Mi· 
nister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu przyznać specja
listom, powolanym na stanowiska profesorskie, do· 
datek osobisty do uposażenia, określonego niniejszą 
ustawą. . 

1\rt. 27. Rektorzy, dziekani i dyrektorzy stu
djów o własnych statutach w szkołach akademickich 
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przez czas pełnienia swych ' obowiązków 'otrzymują 
następujące dodatki : 

a) rektorzy szkół akademickich o więcej 'niż 
trzech wydzi ałach-300 mnożnych miesięcznie; 

b) rektorzy innych szkół akademickich - 250 
mnożnych miesięcznie; . 

c) dziekani i dy rek torzy studjów o własnych sta
tu tach - 200 mno.żnych miesięcznie; 

d) kiero wnicy z akładów naukowych dużych -
150 mnożnych miesięcznie, kierownicy za
kładów naukowych malychi seminarjów-
100 mnożnych, stosownie do decyzji Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

1\rt. 28. f\djunkci, kustosze, prosektorzy, kon
struktorzy i obse rwato rowie otrzymują uposażeńie 
VII grupy, asystenci starsi - uposażenie szczebla b 
grupy VIII. 

Wynagrodzenie za czynności asystentów młod
szych (d emonstratorów, elewów), którzy posiadają 
absolutorjum akad emickie, względnie ukończyli prze
pisany okres studjów - równa s ię uposażeniu szcze
bla b grupy IX. Normy wynagrodzenia innych asy
ste ntów miodszych (demonstratorów, elewów), po
wyższem postanowieniem nieobjętych, określi Mini
ster Wyznań . Relig ;jnych i Oświecenia Publicznego 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu. . 

Normy wynagrodzenia zastępców profesorów, 
powołanych do wykładów na nieobsadzonej katedrze, 
określi rozporządzenie Rady Ministrów. 

1\rt. 29. Wynagrodzenie za 1 godzinę na ty
dzień wykładu, zleconego przez Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, wynosi 120 
mnożnych miesięcznie. 

Wynagrodzenie za wykłady zlecone powtarzane, 
oraz za prowadzenie ćwiczeń i seminarjów zleconych, 
nie wyłączając powtarzanych, wynosi ' 80 mnożnych 
miesięcznie za l godzinę tygodniowo. 

Wynagrodzenie za lekcje lektorów za 1 godzin~ 
na tydzień wynosi 80 mnożnych miesięcznie. 

1\rt. 30. Rada Ministrów będzie władna stoso
wać poszczególne postanowienia niniejszego rozdzia
łu do funkcjonarjuszów f\kademji Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Państwowego Instytutu Pedagogicznego 
w Warszawie, Państwowego Instytutu Dentystycznego 
w Warszawie. Postanowienia art. 105 ust. 1, 2 i 3 
mają w wypadkach, objętych niniejszym artykułem, 
analogiczne zastosowanie. 

Rozdział 2. 

Nauczyciele i dyrektorzy państwowycb szkól ~rednicb 
ogólnoksztatcącycb, seminarjów nauczycielskivb, pre
parand, seminarjów ocbroniarskicb, wyższycb kursów 
nauczycielskicb i Państwowego Instytutu Nauczyciel. 

skiego. 

1\rt. 31. Nauczyciele posiadający kwalifikacje, 
przepisane ustawą z dnia 26 września 1922 r. (CJL. U. 
R. P. NQ 90 poz. 828) z wyjątkiem nauczycieli ry
sunku, pracy ręcznej, śpiewu, muzyki i gimnastyki, 
nie mających matury gimnazjalnej lub seminarjalnej 
i ukończonych conajmniej dwuletnich specjalnych kur
sów zawodowych, otrzymują przy mianowaniu up 0-
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sażenie grupy VIII, po przesłużeniu 6 lat-grupy VII, 
po dalszych 9 latach-grupy VI, wreszcie po następ
nych 12 latach-grupy V. 

F\rt. 32. Nauczyciele szkół ćwiczeń i preparand, 
nie posiadający kwalifikacji, o których mowa wart. 31, 
nauczyciele rysunku, pracy ręcznej, śpiewu, muzyki 
i gimnastyki, nie mający matury gimnazjalnej lub 
seminarjalnej i ukończonych c onajmniej dwuletnich 
specjalnych kursów zawodowych, oraz nauczyciele, 
mający ukończony Państwowy Instytut Nauczycielski, 
jeżeli nie nabyli praw, wynikających z art. 31, otrzy
mują przy mianowaniu uposażenie szczebla b. grupy 
IX, po sześciu latach - uposażenie grupy VIII. po 
dalszych dziewięciu latach - grupy VII, wreszcie po 
następnych dziewięciu-grupy V\. 

F\rt. 33. Nauczyciel, nie ' posiadający przepisa
nych kwalifikacji, otrzymuje uposażenie szczebla b. 
grupy IX i posuwa się tylko w obrębie tej grupy 
stosownie do przepisów art. 6. 

F\rt. 34. Określone wart. 31, 32 i 33 uposa
żenie odnosi się do maksymalnej ilości godzin nau
czania tygodniowo, która wynosi: 

a) 24 godziny nauczania tygodniowo w I kate
gorji przedmiotów, obejmującej: kaligrafję, 
rysunek, pracę ręczną. muzykę , śpiew i gi
mnastykę; do tej liczby godzin obowiązany 
jest także nauczyciel szkoły ćwiczeń i pre
parand; 

b) 20 godzin nauczania tygodniowo w 1\ kate· 
gorji przedmiotów, obejmującej: religję, hi
storję, geografję, higjenę i propedeutYkę fi
lozofji; 

c) 18 godzin nauczania tygodniowo w 1\1 ka
tegorji przedmiotów, qbejmującej: języki, ma· 
tematykę, fizykę, chemję, przyrodę i pe
dagogję. 

1\rt. 35. Zawiadywanie bibljoteką dla uCZnJow 
lub zbiorami i pracownią przyrodniczą zalicza się 
jako dwie godziny tygodniowo lekcji kategorji \. 

Zawiadywanie zbiorami fizyczno - chemicznemi 
i odpowiednią pracownią, a tak samo zawiadywanie 
odrębnemi zbiorami i pracownią fizyczną lub che
miczną tam, gdzie zostały rozdzielone, zalicza się 

. nauczycielowi jako 3 godziny tygodniowo lekcji ka
tegorji I. 

Zawiadywanie innemi zbiorami szkolnemi (bi
· bljoteką nauczycielską, zbiorami map. obrazów, ta
blic, modeli i t. p.) oraz opieka nad organizacjnmi 
harcerskiemi w szkole nie wynagradza się specjalnie 
i nie wpływa na zmniejszenie określonej art. 34 
ilośCi obowiązkowych godzin lekcji dla nauczycieli. 
W wyjątkowych wypadkach wynikającej ztąd znacz
niejszej pracy Minister Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego może w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu wyznaczyć . odpowiednie wynagrodzenie. 

Księżom prefektom liczy się wygłaszanie nauk 
świątecznych dla uczniów za jedną godzinę lekcji ka
tegorji II. 

Czynności opiekuna klasy zalicza się jako 4 go
dziny tygodniowo lekcji kategorji I. 

Stały udział nauczycieli seminarjów wyższych 
kursów nauczycielskich w konferencjach metodycz -

nych z uczniami zalicza się jako 2 godziny tygo· 
dniowo lekcji kategorji I. 

Zajęcia, związane z czynnościami wychowawcy 
internatu, zalicza się jako 12 godzin tygodniowo 
lekcji kategorji l\. 

F\rt. 36. W razie potrzeby nauczyciel jest obo
wiązany udzielać lekcji ora.z spełniać czynności ad
ministracyjne lub opi ekuńcze, wymienione wart. 35, 
jako równoważne pewnej i l ości lekcji w wymiarze 
łącznym wyższym , niż wart. 34, nie przekraczającym 
jednak 125% iloś c i godzin, przewidzianej wart. 34 
dla każdej kategorji przedmiotów. W takich wypad
kach za wykraczającą ponad normę art. 34 ilość ty· 
godniową lekcji przysługuje nauczycielowi dodatkowe 
wynagrodzenie. które wynosi rocznie za godzinę ty
godniowo 225 mnożnych dla kategorji I przedmiotów, 
270 mnożnych - dla kategorji II i 300 mnożnych -
dla kategorji III. 

Zastę pstwa, trwające dłużej niż dwa tygodnie, 
są płatne według tych samych norm, co godziny 
nadliczbowe. 

F\rt. 37. Dyrektor szkoły średnie(i seminarjum 
nauczycielskiego i ochroniarskiego otrzymuje uposa
żenie, określone wart. 31, przysługujące . mu jako 
nauczycielowi z tytułu jego służby, zarówno w cha 
rakterze nauczyciela. jak i dyrektora. Do liczby punk
tów, należn y ch mu z powyższego tytułu, dolicza się 
225 punktów miesięcznie . 

Za każdy oddział równoległy dyrektor otrzymuje 
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10 mnożnych 
miesięcznie_ 

Jeżeli wymiar nauczycielskich lub równorzęd
nych zajęć dyrektora szkoły średniei, seminarjum 
nauczycielskiego oraz kierownika wyższego kursu 
nauczyci e lskiego przekracza 6 godzin, a dyrektora 
seminarjum dla ochroniarek 12 godzin - otrzymuje 
dyrektor (kierownik) za te zajęcia osobne wyna
grodzenie 

Kierownik szkoły ćwiczeń, oprócz uposażenia. 
przysługującego mu z tytułu jego służby nauczyciel
skiej. otrzymuje za administrację i kierownictwo takie 
wyna grodzenie. jakie pobiera kierownik szkoły po
wszechnej odpowiedniego stopnia organizacyjnego 
(art. 47) . . . 

Kierownik preparandy za administrację i kie
rownictwo otrzymuje wynagrodzenie. jak kierownik 
3 i 4-klasowej sz koły powszechnej (art. 47) 

Dyrektor lub kierownik szkoły, przy której jest 
internat. otrzymuje wynagrodzenie dodatkowe w wy· 
sokości 30 mnożnych miesięcznie 

. F\rt 38. Nauczyciel. powołany do piacy in
struktorskiej (udzielania instrukcji pedagogicznych nau
czycielom). otrzymuje na czas spełniania tej pracy 
zniżkę obowiązujące j liczby godzin nauczania do go · 
dzin 6 oraz dod atek do uposażenia _ przysługującego 
mu jako nauczycielowi, w wysokości 225 mnożnych 
miesięcznie. 

F\rt. 39. Nauczyciel wyższych kursów nauczy 
cielskich otrzymuje uposażenie. jak nauczyciel przed
miotów zawodowych kategorji IV w państwowych 
szkołach zawodowych (art. 50 ust. 3). 
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Przedmioty nauczania na wyższych kursach nau
czycielskich uważa się za przedmioty IV kategorji 
i jako do takich stosuje się do nich postanowienia 
punktu d) art. 51 i art. 53. . 

Kie rownik wyższych kursów nauczycielskich otrzy
muje uposażenie, jak dyrektor seminarjum dla nau
czycie li szkół zaw odowych (art 54). 

Pobory dy rektora i nauczycieli Państwowego 
Instytutu Nauczycielskiego i innych zakła dów nau 
kowych. nie obj ętych niniej s z ą usta wą, ustala Mini
ster Wyznań Religi jnych i Ośw i ecenia Publicznego 
W porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Rozdział 3. 

Nauc zyciele publicznycb szkól powszecbnycb. inspe
ktorzy szkolni i zastępcy inspektorów szkolnycb. 

f\rt. 40. Nauczyciel , posiadający przepisane 
kwalifikacje, otrzymuje przy mianowaniu uposazenle 
grupy X szczebla b, po 6 latach pracy -:- grupy IX, 
po dalszych 9 latach-grupy VIII, a po następnych 
9 latach-grupy VII. 

I\rt. 41. Nauczyciel, nie posiadający przepisa
nych kwalifikacji , otrzymuje uposażenie grupy Xl 
i posuwa się tylko w obrębie tej grupy, a ~o sto
sownie do przepisów art. 6. 

I\rt. 42. Nauczycielom nie wykwali fikowanym, 
posiadającym conajmniej trzechle tnią praktykę nau
czycielską, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego może przyznać wynagrodzenie nauczy
cieli, posiadających przepisane kwalifikacje. 

f\rt. 43. Nauczyciel, który obok przepisanych 
dla nauqycieli szkół powszechnych kwal ifikacji za
wodowych posiada studja wyższe, zakończone prze
pisanemi egzaminami, otrzymuje uposażenie, określo
ne w artykule 31. 

Nauczyciel, mający ukończony Państwowy Insty
tut Nauczycielski, otrzymuje uposażenie, określone 
wart. 32. 

Rrt. 44. Kierownicy szkół, kierownicy i samo
istni nauczyciele szkół jedno-klasowych otrzymują od 
gminy możliwie 2 morgi ornego gruntu w jednej połaci, 
o ile możności przy budynku szkolnym, jednak nie dalej 
niż w odległości półtora kilometra od szkoły. 

Jeżeli, wedle stwierdzenia Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, gmina nie 
może udzielić kierownikowi gruntu własnego lub wy
dzielonego gminie przez Państwo na określonych 
osobnemi przepisami warunkach, wówczas Państwo 
płaci mu równoważnik pieniężny w wysokości 15 
mnożnych miesięcznie. Grunty, z których do chwili 
wejścia w życie niniejszej ustawy korzystają i inni 
nauczyciele, pozostają nada! do użytku nauczycieli 
odnośnych szkół. 

Ustawa niniejsza nie znosi świadczeń na rzecz 
nauczycieli, wynikających z fundacji i umów, legalnie 
dotąd obowiązujących. 

Rrt. 45. Nauczyciel, posiadający obok normal
nych przepisanych kwalifikacji specjalny egzamin 
zawodowy, określony przez Ministra Wyznań Religij
nych ' i Oświecenia Publicznego, otrzymuje osobny 
dodatek w wysokości 30 mnożnych miesięcznie. 

. Rrt. 46. Nauczyciel publicznych szkól po
wszechnych obowiązany jest za stale uposażenIe 
udzielać nauki w wymiarze 30 godzin tygodniowo. 

Za każdą udzielaną z polecenia władzy przeło
żonej godzinę nauki ponad powyższą normę nauczy
ci e l pobiera 225 mnożnych za godzinę tygodniowo 
w stosunku rocznym, jeżeli nauka ponad normę trwa 
przynajmniej jeden mi esi ąc. 

Nauczyciel e nieetatowi za każdą godzinę nauki 
pobierają wynagrodze nie według tych samych norm 
co godzi ny nad liczbowe. 

f\rt. 47. Do liczby punktów, należnych z ty
tułu służby nauczycielskiej i kierowniczej, dolicza się 
kierownikowi szkoły: 

2 kl asowej 10 punktów miesięcznie 
3 i 4 30"" 
5 i 6 . •• 40" .. 

7 .. 50.... 
Za adminis t rację szkoły otrzymują dodatek: na

uczyciel szkoły · jednoklasowej i kierownik szkoły dwu
klasowej po 5 mnożnych miesięcznie; kierownicy 
szkół 3 i 4 klasowych po 15 mnożnych; 5 i 6 kla
sowych po 20 mnożnych; kierownik szkoły 7 klaso
wej-30 mnożnych miesięcznie. 

Za każdy oddział równoległy kierownik szkoły 
otrzymuje 5 mnożnych miesięcznie. 

I\rt. 48. Inspektor szkolny, posiadający studja 
wyższe, zakończone przepisanemi egzaminami, otrzy
muje uposażenie, jak dyrektor szkoły średniej ogól
nokształcącej (art. 37 ust. 1). 

Zastępca inspektora szkolnego, posiadający stu. 
dja wyższe, zakończone przepisanemi egzaminami, 
otrzymuje uposażenie, określone w artykule 31, za
leżnie od liczby lat pracy w charakterze nauczyciela 
i zastępcy inspektora szkolnego; nadto do liczby 
punktów, należnych mu z tytułu powyższego, dolicza 
się sto punktów miesięcznie. 

I\rt. 49. Inspektor szkolny i zastępca inspek
tora szkolnego, nie posiadający studjów wyższych, 
zakończonych przepisanemi egzaminami, otrzymują 
uposażenie, określone w artykule 32, zależnie od 
liczby lat pracy w charakterze nau.czyciela i inspek
tora, względnie zastępcy 'inspektora szkolnego. 

Nadto do liczby punktów, należnych im z po
wyższego tytułu , dolicza się inspektorowi szkolnemu 
- 225 punktów, zastępcy inspektora szkolnego-
100 punktów miesięcznie . 

Rozdział 4. 

Nauczyciele, dyrektorzy i instruktorzy państwowycb 
szkól zawodowycb oraz seminarjów dla nauczycieli 

szkól zawodowycb. 

I\rt. 50. Nauczyciel przedmiotów ogólnokształ
cących i pomocniczych kategorji l, II i III (art. 51), 
posiadający kwalifikacje, przepisane dla nauczycieli 
szkół ś rednich ogólnokształcących, - otrzymuje uposa
żenie takie, jak ci nauczyciele (art. 31, 32 i 33). 

Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących i po
mocniczych, nie posiadający kwalifikacji, przepisa
nych dla nauczycieli szkół średnich ogólnokształcą
·cych, otrzymuje uposażenie takie, jak nauczyciel 
publicznych szkół powszechnych (art. 40, 41 i 42) 
z dodatkiem 25 mnożnych miesięcznie. 



Dziennik- U!)taw; '. Poz. 924; Ng 116. 
------------------------------~--- - ---- ---~----------------------~-----------

Nauczyciel pr2;edmiotów zawodowych katego
rji IV (art. 51), posiadający świadectwo ukończenia 
akademickiej szkoły zawodowej, oraz conajmniej 
dwuletnią praktykę zawodową, otrzymuje uposaże
nie takie, jak nauczyciel szkół średnich ogólnokształ
cących (art. 31) z dodatkiem od 100 do 200 mnoż· 
nych miesięcznie, zależnie od decyzji Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych katego
. rji IV (art. 51), posiadający świadectwo ukończenia 
specjalnej szkoły zawodowej o poziomie więcej niż 
średnim, uznanej przez Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego za wystarczającą, oraz co
najmniej trzyletnią praktykę zawodową, otrzymuje 
uposażenie takie, jak nauczyciel szkół średnich ogól · 
nokształcących (art. 31), z dodatkiem od 60 do 150 
mnożnych miesięcznie, zależnie od decyzji Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, posiada
jący kwalifikacje, określone w _ ustępach 3 i 4, bez 
praktyki zawodowej, względnie posiadający świą 
dectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej oraz 

' praktykę zawodową, uznaną przez Ministra Wyzna'!'l 
Religijnych i Oświecenia Publicznego za wystarcza
jącą, otrzymuje uposażenie takie, jak nauczyciel 

. szkół średnich ogólnokształcących (art. 31). 
Nauczyciel przedmiotów zawodowych, nie po · 

siadający kwalifikacji, określonych w ustępie 5, uwa
żany jest za instruktora (art. 55). 

I\rt. 51. Unormowane wart. 50 uposażenie 
odnosi się do maksymalnej ilości godzin nauczania 
tygodniowo, która wynosi: 

a) 24 godziny nauczania tygodniowo w I kate
gorji przedmiotów, obejmującej: kaligrafję, 
pisanie na maszynie, rysunek odręczny ele
mentarny, rzeźbę elementarną, pracę ręczną, 
udzielaną przez nauczycieli , muzykę, śpiew 
i gimnastykę; 

b) 20 godzin nauczania tygodniowo w II kate
gorji przedmiotów, obejmującej: religję, hi
storję, geografję ogólną i higjenę ogólną; 

c) 18 godzin nauczania tygodniowo w III kate
gorji przedmiotów, obejmującej: naukę ogól
ną języków, prawoznawstwo ogólne, peda
gogję, matematykę, z wyjątkiem matematyki 
wyższej, geometrję wykreślną, fizykę, chemję 
ogólną, przyrodę ogólną, ćwiczenia w pra: 
cowniach: fizycznej, chemicznej ogólnej i przy
rodniczej ogólnej, stenografję, rysunek za
wodowy w szkołach rzemieślniczo.przemysło
wych, rysunek,techniczny elementarny w szko
łach technicznych, rysunek zawodowy arty
styczny i rzeźbę zawodową, oraz wszystkie 
przedmioty w szkołach dokształcających; 

d) 15 .godzin nauczania tygodniowo w IV kate
gorji przedmiotów, obejmującej: naukę języ
ków w zastosowaniu do zawodów, matema
tykę wyższą, przedmioty zawodowe specjalne 
i ćwiczenia z tych przedmiotów, oraz te 
przedmioty i ćwiczenia z zakresu projekto
wania w szkołach przemysłu artystycznego, 
które Minister Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego do tej kategorji przedmio
tów zaliczy. 

I\rt. 52. Zawiadywanie zbiorami i pracownią 
. przyrodniczą ogólną zalicza się jako 1 godzina lekcji 
tygodniowo kategorji III. 

Zawiadywanie zbiorami i pracownią fizyczną 
zalicza się jako 3 godziny lekcji tygodniowo kate
gorji III. 

Zawiadywanie pra cownią chemji ogólnej w szko
łach chemicznych zalicza się jako 3 godziny lekcji 
tygod 'l iowO kategorji III. 

Zawiadywanie pracownią chemji ogólnej w in
nych szkołach za licza się jako 1 godzina lekcji ty
godniowo kategorji III 

Zawiadywanie bibljoteką szkolną zalicza się 
najwyżej jako 2 go dz iny lekcji tygodniowo kate
gorji III, zależnie od d ecyzji Ministra Wyznan Reli
gijnych i Oświecenia Publi cznego. 

Zawiadywanie laboratorjami specjalnemi, nad
zór techniczny nad warsztatami i zakład a mi maszy
nowemi, kierownictwo sklepu wzorowego, zarząd fol
warków, ogrodów i lasów szkolnych zalicza się naj
wyżej jako 10 godzin lekcji tygodniowo kat eg ::> rji IV, 
zaleznie od d ecyz ji Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. 

Zawiadywanie zbiorami do przedmiotów spe
cjalnych i a rtystycznych zalicza się najwyżej jako 
2 godziny lekcji tygodniowo kat : gorji IV, zależnie 
od decyzji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. 

Kierownictwo odrębnego wydziału średniej szkoły 
zawodowej, z wyjątkiem szkół zawodowych żeńskkh 
i przemysłu artystycznego, zalicza się jako 6 godzin 
lekcji tygodniowo ka tegorji IV. 

Księżom prefektom zalicza się wygłaszanie nauk 
świątecznych dla uczniów za 1 godzinę lekcji tygodnio
wo kategorji II. 

Zajęcia, związane z czynnościami gospodarza 
klasy lub opiekuna uczniów, zalicza się najwyżej 
jako 4 godziny lekcji tygodniowo kat.egorji l, zależnie 
od decyzji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego; stały udział nauczycieli seminarjów 
w konferencjach metodycznych z uczniami zalicza 
się jako 2 godziny tygodniowo lekcji kategorji I. ' 

I\rt. 53. Odnośnie do wynagrodzenia za go
dziny nadliczbowe obowiązują postanowienia art. 36 
z tem uzupełnieniem, iż wynagrodzenie roczne za 
1 godzinę tygodniowo lekcji kategorji IV wynosi 
360 mnożnych. 

I\rt. 54. Dyrektor państwowej szkoły zawodo
wej, względnie seminarjum zawodowego, otrzymuje 
uposażenie, określone wart. 50, przysługujące mu 
jako nauczycielowi z tytułu jego służby zarówno 
w charakterze nauczyciela, jak dyrektora. Do liczby 
punktów, należnych z powyższego tytułu, dodaje 
się dyrektorowi 225 punktów miesięcznie. 

Dyrektor obowiązany jest za wynagrodzenie 
etatowe do pełnienia czynności dyrektora i udzie
lania najwyżej trzech . lekcji tygodniowo, zależnie od 
decyzji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Za lekcje i ćwJczenia ponad tę normę 
otrzymuje dyrektor wynagrodzenie według art. 53. 

Za każdy oddział równoległy dyrektor otrzy
muje wynagrodzenie w wysokości 10 mnożnych mie
sięcznie. 

,. 
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, W wielowydziałowych średnich szkołach zawo
dowych, z wyjątkiem szkół zawodowych żeńskich 
i prze mysłu artystycznego, dyrektor otrzymuje za 
admin i strację każdego , z wyłączeni em pierwszego, 
wydzi a łu osobne wynagrodzenie w wysokości 45 mnoż
nych miesięcznie. ' Takiż dodatek otrzymuje dyrektor 
szkoły mieszanej za administrowanie odrębnemi pod 
wzg lędem organizacyjnym zakładami szkolnemi, po
łączon emi administracyjnie ze szkołą główną. 

Dyrektor państwowej szkoły zawodowej, przy 
której jest inte rn at, otrzy muje wynagrodzenie dodat
kowe w wysokości 30 mnożnych miesięcznie. 

Instruktor, pełn i ący obowiązki kierownika niż· 
szej sz koły zawodowej, otrzymuje dodatek w wyso 
kości 60 mnożnych miesi ęcznie. 

Kierownik szkoły dokształcającej, pełniący te 
obowiązki ubocznie, otrzymuje za kiero wnictwo 1 do 
4 klas (oddziałów) wynagrod zenie, równe wynagro
dze niu nauczyciela za lekcje kategorji III , a miano
wicie za 2/3 tej liczby lekcji, ile godzin tygodniowo 
trwa nauka w danej szkole. Za kierownictwo każdej 
klasy 'powyżej czterech otrzy'muje dodatek, jak za 
1 godzinę lekcji tygodniowo kategorji lI/. 

1\rt. 55. Instruktor, posiadający świadectwo 
ukończenia niższej szkoły zawodowej, względnie in~ 
nej, uznanej przez Ministra Wyznań Relig ijnych 
i Oświecenia Publicznego za wystarczającą, oraz co
najmniej sześcioletnią praktykę zawodową, otrzy
muje uposażenie IX grupy. 

Instruktor, nie posiadający kwalifikacji, wymie
nionych w ustępie l, oraz pomocnik instruktora otrzy
muje uposażenie grupy XI szczebla b, zaś po 6 la
tach przechodzi do grupy X. 

Uposażenie, określone w ustępach 1 i 2, od
nosi się do zatrudnienia przez 36 całkowitych godzin 
tygodniowo. 

Godziny nadliczbowe liczy się instruktorom jako 
godziny lekcji kategorji I (art. 53). 

1\rt. 56. Dyrektorowi lub nauczycielowi przed
miotów zawodowych, będącemu wybitnym specja
listą, oraz instruktorowi w wyjątkowych wypadkach 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego w porozumieniu z Ministrem Skarbu może 
przyznać dodatek osobisty. 

Postanowienia art. 38 niniejszej ustawy mają 
analogiczne zastosowanie w dziale o szkolnictwie za
wodowem. 

Rozdział 5. 

Nauczyciele, dyrektorzy, kierownicy i instruktorzy szkól 
specjalnycb, ogólnoksztalcqcycb i zawodowycb, dla 

dzieci glucboniemycb, ociemnialycb i psycbicznie 
anormalnycb· 

1\rt. 57. Nauczyciel, posiadający przepisane 
kwalifikacje dla szkół specjalnych, otrzymuje uposa
żenie według art. 32. 

Nauc"zyciel, który obok przepisanych kwalifi:;,acji 
nauczycielskich dla szkół specjalnych posiaaa studja 
wyższe, zakończone przepisanemi egzaminami, otrzy
muje uposażenie, określone wart. 31, a nadto do
datek w wysokości 60 mnożnych miesięcznie. 

--------------------------,--------~~ 

Nauczyciele i kierownicy oddziałów lub szkół 
pomocniczych przy szkołach powszechnych otrzymują 
uposażenie, należne nauczycielom i kierownikom szkół 
powszechnych (a rt. 40, 41.- 42, .43 i 47), oraz dodatek 
w wysokości 30 mnożnych. . 

1\rt. 58. Określone wart. 57 uposażenie od
nosi się do maksymalnej ilości 26 godzin pracy ty
godniowo. 

1\rt. 59. W razie potrzeby nauczyciel obowią
zany je,st udzielać lekcji oraz spełn i ać ' czynności 
administracyjne lub wychowawcze, jako równoważne 
pewnej ilości godzin w łącznym \'{ymiarze wyższym 
niż wart. 58, nie przekraczającym jednak 125% ilo
ści godzin, przewidzianej wart. 58. 

Zajęcia dodatkowe zalicza się według zasad 
art. 35. 

1\rt. 60. Za wykraczającą ponad normę art. 58 
ilość godzin pracy tygodniowo przysługuje nau,czy
ci e lowi dodatkowe wynagrodzenie, które wynosi rocz
nie za godzinę tygodniowo 225 mnożnych. 

Według tych samych norm, co godziny nadlicz
bowe, oblicza się wynagrodzenie nauczycieli nieeta
towych i zastępstwa, trwające dłużej niż dwa ty
godnie. 

1\rt. 61. Nauczyciele zawodowi (instruktorowie), 
zatrudnieni w szkołach specjalnych, otrzymują upo
sażen i e według norm, przyjętych w szkołach zawo
dowych (art. 55) oraz dodatek za pracę w szkołach 
specjalnych w wysokości 25 mnożnych miesięcznie 
dla instruktora z niższą kwalifikacją i 40 mnożnych
z pełną kwalifikacją. 

1\rt. 62. Dyrektor, względnie kierownik, szkoły ' 
specjalnej otrzymuje uposażenie, określone wart. 57, 
przysługujące mu jako nauczycielowi z tytułu jego 
służby, zarówno w charakterze nauczyciela, jak kie
rownika. Do liczby punktów, należnych mu z tego 
tyh:lłu, dolicza się 225 punktów miesięcznie. 

Za każdy oddział równoległy dyrektor, względ
nie kierownik, szkoły specjalnej otrzymuje wynagro
dzenie w wysokości 71/2 mnożnych miesięcznie. 

Dyrektor, względnie kierownik, szkoły specjal
nej, przy której jest internat, otrzymuje wynagrodze
nie dodatkowe w wysokości 30 mnożnych miesięcznie. 

Rozdział 6. 

Wycbowawczynie i kierowniczki ocbronek. 

1\rt. 63. Wychowawczyni ochronki, posiadająca 
przepisane kwalifikacje, otrzymuje przy mianowaniu 
uposażenie grupy XI, po przesłużeniu 9 lat--grupy X, 
a po dalszych 9 latach służby--grupy IX. • 

Wychowawczyni , posiadająca obok kwalifikacji, 
przepisanych dla ochronek, kwalifikacje nauczyciela 
szkół powszechnych, otrzymuje uposażenie, określone 
wart. 40. 

1\rt. 64. Kierowniczka ochronki o dwu lub \Jię
tej siłach wykładowych, oprócz uposażenia, przysłu
gującego jej z tytułu pełnienia obowiązków wycho
wawczych (art. 63), otrzymuje nadto 5 puntów mie
sięcznie za kierownictwo i 5 mnożnych miesięcznie 
za administrację . 
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Rozdział 7. 

Wizytatorzy szkól. 

f\rt. 65. Wizytator szkół otrzymuje uposażenie 
V-ej grupy. 

D z i a ł G. 
Woj s k o w i. 

Rozdział 1. 

Wojskowi zawodowi. 

f\rt. 66. Pod wzgiE:dem u posażenia zaliczeni 
zostają wojskowi zawodowi do nastE:pujących grup 
uposażenia: 

a) Oficerowie:' 

Marszałek Polski 
Generał broni, admirał 
Generał dywizji, wiceadmirał 
Generał brygady, kontradmirał 
Pułkownik, komandor 
Podpułkownik, komandor-porucznik, 

major, komandor-podporucznik 
Kapitan (rotmistrz), kapitan-porucznik 
Porucznik 
Pod poruczn ik 

do grupy I 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

Podpułkownik i komandor-porucznik otrzymują 
uposażenie majora, zwiE:kszone w każdym szczeblu 
o 75 punktów. 

b) Szeregowi: 

Starszy . sierżant (st. wachmistrz ) 
st. ogniomistrz), 

Starszy bosman, 
Starszy sierżant żandarmerji, 
Starszy majster wojskowy. 
Sierżant (wachmistrz, ogniomistrz), l 
Bosman, 
Sierżant 'żandarmerji, 
Majster wojskowy. 
Plutonowy, l 
Bosmanmat, 
Starszy żandarm, 
Młodszy majster wojskowy. 
Kapral, } 
Mat, 
Żandarm, 
Podmajstrzy. 
Starszy marynarz. 

Rozdział 2. 

do grupy X, 

qo grupy XI, 

do grupy XII, 

do grupy XIII, 

do grupy XIV. 

Szeregowi, pelniący obowiązkową slużbę wojskową, 
oraz szeregowi ocbotnicy. 

f\rt. 67. Uposażenie szeregowych zależne jest 
od stopnia wojskowego i, jeżeli niniejsza ustawa ina
czej nie stanowi, należy im siE: w całości przez cały 
czas pozostawania w służbie czynnej. 

Do ich uposażeni a należy żołd, wyżywienie, 
wyekwipowanie, tudzie ż kwatera. 

f\rt. 68. Szeregowi otrzymują uposażenie od 
dnia przyjęcia ich w stan wyżywienia wojska. 

Przy awansie prawo do uposażenia wyższego 
stopnia przysługuje z dniem pierwszym najbliższej 
dekady, jeżeli dzień awansu nie zbiegł się z dniem 
wypłaty uposażeni.a. 

f\rt. 69. Żołd płatny jest co dziesięć dni (de
kadami) zgóry w dniu pierwszym, jedenastym i dwu
dziestym pierwszym każdego miesiąca, przyczem 
ostatnia dekada liczy siE: zawsze za dziesięć dni bez 
względu na ilość dni miesiąca. Jeżeli dzień płatności 
przypada na niedzielę lub dzień wolny od zajęć służ
bowych, wypłata odbywa siE: w dniu poprzednim. 

W marynarce dopuszczalne jest w wyjątkowych 
wypadkach wypłacanie żołdu miesiE:cznie zgóry. 

f\rt. 70. Wysokość żołdu na dekadę otrzymuje 
się przez pomnożenie mnożnej, określonej wart. 5, 
przez mnożniki, ustalone w następującej tabeli: 

S t o P i e ń woj s k o w y Mnożniki: 

Starszy sierżant (st. wachmistrz, st. ogniomistrz) 7 
Sierżant (wachmistrz, ogniomistrz mat ochotnik). 6 
Plutonowy } 
Starszy marynarz ochotnik 5 

Kapral } 
Marynarz ochotnik 
Starszy szeregowiec (st. strzelec, st. ułan, 

st. szwoleżer, st. saper, bombadier)' 
Starszy marynarz poborowy 
Szeregowiec (strzelec, ułan, szwoleżer, 

saper, kanonier) 
Marynarz poborowy 

4 

l 2,5 

l 
f 

2 

Podczas pobytu w szpitalu przysługuje żołd 
zmniejszony o 25%. 

Szeregowi, którzy znajdują się w szpitalu z przy
czyn, związanych z pełnieniem służby, lub z powodu 
epidemji, panującej w wojsku, otrzymują żołd w peł
nym wymiarze. 

f\rt. 71. Szeregowym należy się wyżywienie na 
koszt Skarbu. Wymiar dziennej racji żywności ustala 
Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu. 

Szeregowi otrzymują wyżywienie z kotła, w wy
jątkowych jednak wypadkach, uzasadnionych wzglę
dami służbowemi lub osobistemi, mogą oni otrzy-
mywać straw'ne w gotówce . . 

Przy zaokrętowaniu szeregowi zawodowi mary
narki wojennej otrzymują wyżywienie z kotła za za
płatą w wysokości strawnego. 

Wysokość strawnego za dzienną rację żywności 
określi Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu. 

Szeregowi, otrzymujący strawne, w wypadkach, 
uzasadnionych względami służbowemi, otrzymują po
nadto dodatek na wyrównanie cen rynkowych i koszty 
przyrządzenia strawy, którego wysokość określi Mi
nister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. 

f\rt. 72. Szeregowi otrzymują pełne wyekwi
powanie w naturze w miarę normalnego zużycia. 
Wyekwipowanie to pozostaje własnością Skarbu. Po-

.. 

• 
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stanowienia niniejszego artykułu odnoszą się również 
do szeregowych zawodowych. 

I\rt. 73. Szeregowi otrzymują bezpłatną kwaterę. 

Rozdział 3. 

Wojskowi powolani do ćwiczeń lub do slużby wojsko
wej zarządzeniem Rady Ministrów. 

Rrt. 74. Wojskowi, powołani do ćwiczeń lub 
do służby wojskowej zarządzeniem Rady Ministrów, ' 
otrzymują: 

a) Oficerowie za każdy dzień służby od dnia 
stawienia się do służby do dnia zwolnienia
dzienną płacę, wynoszącą 1/30 część uposaże
nia samotnych oficerów zawodowych, przy
czem bierze się pod uwagę pierwszy szczebel 
uposażenia danej grupy. 

Jeżeli oficer pełni służbę w innej miej
scowości poza miejscem swego zamieszkania, 
otrzymuje on nadto zakwaterowanie przejścio
we w naturze lub ekwiwalent pieniężny. 

Oficerowie, mianowani podporucznikami 
w rezerwie, otrzymują jednorazową kwot.ę na 
wyekwipowanie w wymiarze, przewidzianym 
dla oficerów, mianowanych podporucznikami 
zawodowymi (art. 91 poz. 1). 

b) Szeregowi -dzienny żołd posiada nego stopnia, 
obliczony w stosunku 1/10 części żołdu na 
dekadę szeregowych, pełniących obowiązko
wą służbę wojskową, za każdy dzień służby 
od dnia przyjęcia w stan wyżywienia wojska. 
Nadto otrzymują oni wyekwipowanie, które 
pozostaje własnością Skarbu, wyżywienie oraz 
kwaterę na równi z szeregowymi, pełniącymi 
obowiązkową służbę wojskową. 

I\rt. 75. Jeżeli powołany do ćwiczeń lub do 
służby wojskowej zarządzeniem Rady Ministrów sta
wić się ma do służby w miejscowości poza miejscem 
swego zamieszkania, przysługuje mu uposażenie, li
cząc od dnia wyjazdu na służbę do dnia powrotu do 
miejsca swego zamieszkania, nadto otrzymuje on 
zwrot kosztów podróży tam i z powrotem. 

Rrt. 76. Wypłatę uposażenia, przewidzianego 
wart. 74, uskuteczniać należy co 10 dni zgóry. 

Oficerom można wypłacić uposażenie to na 
miesiąc zgóry, o ile ćwiczenia trwają dłużej, niż 
miesiąc. 

Rozdział 4. 

Powalani do slużby wojskowej podczas mobilizacji. 

Rrt. 77. Wojskowi, powołani do czynnej służby 
wojskowej na skutek mobilizacji lub częściowego 
uzupełnienia wojska do stopy wojennej, jakoteż ochot
nicy otrzymują od dnia stawienia się do służby, 
względnie przyjęcia w stan wyżywienia wojska: 

a) oficerowie - uposażenie w wymiarze takim 
samym, jak oficerowie zawodowi, przyczem 
bierze się pod uwagę przy objęciu służby 
pierwszy szczebel uposażenia danej grupy; 

b) szeregowi - uposażenie w wymiarze takim 
samym, jak szeregowi, pełniący obowiązkową 
służbę wojskową. 

flrt. 78. Oficerowie, wymienieni wart. 77, 
otrzymują ponadto: 

a) mający rodzinę (art. 4), jeżeli wskutek powo
łania do służby zmienili miejsce swego za
mieszkania i jeżeli z tej przyczyny prowadzą 
dwa domy-miesięczny dodatek na mieszka
nie dla rodziny, płatny zgóry wraz z uposa
żeniem od dnia 1 następnego miesiąca po 
zgłoszeniu się do służby; 

b) kawalerowie, o ile nie mieszkają razem z ro
df:icami, tudzież wdowcy bezdzietni - mie
sięczny dodatek na składowe od pierwszego 
dnia tego miesiąca, w którym zgłosili się do 
służby. 

Wysokość dodatków, o których mowa w ust. a) 
I b) niniejszego artykułu, określi Minister Spraw Woj
skowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Postanowienia niniejszego artykułu odnoszą się 
również do oficerów zawodowych, pełniących służbę 
na obszarze wojennym lub przejściowo po za swoim 
garnizonem. 

Rrt. 79. Postanowienia art. 75 mają zastoso
sowa nie również do wojskowych, powołanych do 
służby na skutek mobilizacji lub częściowego uzu-
pełnienia wojska do stopy wojennej. ' 

Rrt. 80. Wypłatę uposażenia, przewidzianego 
wart. 77, uskuteczniać należy oficerom miesięcznie 
zgóry, szeregowym zaś co 10 dni zgóry, przyczem, 
jeżeli zgłoszenie się do służby, względnie przyjęcie 
w stan wyżywienia wojska, ma miejsce w ciągu mie
siąca-przysługuje za ten miesiąc uposażenie, obli
czone dziennie, za odpowiednią ilość drii służby. 

Rozdział 5. 

Uposażenie w razie samowolnego opuszczenia slużby, 
zawieszenia w slużbie, śledztwa, lub odbywania kary 

sqdowej. 

I\rt. 81. Oddalenie się wojskowego z oddziału 
wśród okoliczności, wzbudzających podejrzenie, że 
jest to samowolne oddalenie się lub dezercja, po
woduje zawieszenie jego prawa do uposażenia. Jeśli 
następnie, po ponownem jego zgłoszeniu się do od
działu, względnie przytrzymaniu go, władza przeło
żona uzna nieobecność jego za usprawiedliwioną -
otrzymuje on całe zaległe uposażenie; w razie prze
ciwnym traci je w całości za cały czas nieobecności. 

flrt. 82. Wojskowy, zawieszony w czynnościach 
(w służbie), lub osadzony w areszcie śledczym, otrzy
muje od najbliższego terminu płatności tylko 3/4 upo
sażenia posiadanego stopnia, reszta pozostaje w za
wieszeniu. Jeśli wdrożone postępowanie zostanie 
zaniechane, lub nastąpi prawomocne uwolnienie od 
oskarżenia-otrzymuje on resztę zatrzymanego upo
sażenia. Posiadający jednak rodzinę otrzymują zawsze 
dodatek ekonomiczny w pełnym wymiarze. 

Rrt. 83. Oficerowie, zasądzeni prawomocnym 
wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności, nie 
pociągającą za sobą wydalenia z wojska lub zwol
nienia ze służby, podoficerowie i starsi szeregowcy, 
zasądzeni prawomocnym wyrokiem sądowym na karę 
pozbawienia wolności bez degradacji, szeregowcy, 
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zasądzeni prawomocnym wyrokiem ,sądowym Da karę 
pozbawienia wolności za przestępstwo. nie pociąga
jące za sobą u , podofiCerów ' i starszych szeregowców 
degradacji, otrzymują od chwili uprawomocnienia się 
wyroku, przez cały czas trwania kary, połowę upo
sażenia posiadanego stopnia. Posiadający rodzinę 
otrzymują dodatek ekonomiczny na rodzinę w pełnym 
wymiarze. Pobrane uposażenie w wyższym wymia
rze należy potrącić. 

, f\rt. 84. Podoficer lub starszy szeregqwiec, za
sądzony wyrokiem sądowym I instancji na karę de
gradacji, względnie szeregowiec na karę, pociągającą 
za sobą u podoficerów i starszych szeregowców de
gradację-otrzymuje od dnia wyroku l/ó żołdu szere
gowca. Jeśli oficer został zasądzony wyrokiem są
dowym I instancji na karę wydalenia z wojska, lub 
zwolnienia ze służby, a szeregowy na karę wydalenia 
z wojska - następuj!,! zawieszenie w całości wypłaty 
uposażenia; władza jednak przełożona może przyznać 
rodzinie zasiłek, płatny miesięcznie zgóry. do wyso
kości l/ó części uposażenia. Uprawomocnienie się 
wyroku I instancji pociąga za sobą zupełną utratę 
prawa do tej części uposażenia, której wypłatę wstrzy
rt:Jano. Natomiast w razie zapadnięcia w II instancji 
wyroku uwalniającego, względnie skazującego na 
karę, niepociągającą za sobą w pierwszym wyżej 
określonym wypadku degradacji, w drugim wydale
nia z wojska, lub zwolnienia ze służby - następuje 
wypłata pełnego uposażenia, względnie uzupełnienie 
go do wysokości, ustalonej wart. 83. 

f\rt. 85. Zawodowy oficer, przeniesiony w stan 
nieczynny na skutek udzielenia mu długotermino
wego urlopu: 

a) przed przesłużeniem 15 lat w stanie czynnym 
,nie otrzymuje żadnego uposażenia; 

b) po przesłużeniu w wojsku polskiem 15 lat 
otrzymuje przez pierwsze 6 miesięcy pełne 
uposażenie, przez resztę czasu pozostawania 
w stanie nieczynnym nie pobiera żadnego 
uposażenia. 

f\rt. 86. Szeregowy zawodowy, przeniesiony 
w stan nieczynny w końcowym okresie służby na 
skutek udzielenia mu urlopu, celem odbycia kursu 
lub praktyki, potrzebnych do uzyskania stanowiska 

VI służ'bie cywilno-państwowej, lub prywatnej; otrzy
muje uposażenie, jak w stanie czynnym, ale najdłu
żej przez pierwsze 6 miesięcy. 

f\rt. 87. Wojskowi zawodowi VI stanie nieczyn
nym, najdłużej jednak przez okres czasu, oznaczony 
w odnośnych ustawach o obowiązkach i prawach osób 
wojskowych, z powodu czasowej niezdolności do służby, 
stwierdzonej przez komisję superrewizyjną, otrzymują 
przez pierwsze pół roku przebywania w stanie nie
czynnym pełne uposażenie. przez resztę czasu prze
bywania w stanie nieczynnym-uposażenie w wyso
kości uposażenia emerytalnego, jakieby im się nale
żało, gdyby ich niezdolność do służby była trwa ła. 
Ci zaś, którymby prawo do uposażenia emerytalnego 
nie przysługiwało, otrzymują po upływie pół roku 
przebywania w stanie nieczynnym uposażenie w wy
sokości najniższego uposażenia emerytalnego. 

Wojskowi zawodowi w stanie nieczynnym z po
wodu czasowej niezdolności do służby, stwierdzonej 
przez komisję superrewizyjną przy współudziale de
legata Ministerstwa Skarbu, których niezdolność do 
służby powstała z przyczyn, związanych ze służbą 
wojskową, otrzymują przez cały czas pozostawania 
w stanie nieczynnym pełne uposażenie. 

f\rt. 88. Wojskowi zawodowi w stanie nieczyn
nym z powodu zredukowania etatów otrzymują pełne 
uposażenie w ciągu lat 3, jeżeli zaś nadal pozostają 
z powyższej przyczyny w stanie nieczynnym - nie 
otrzymują żadnego uposażenia. 

f\rt. 89. Do szeregowych zawodowych, przenie
sionych ze stanu nieczynnego do rezerwy, mają za
stosowanie postanowienia art. 94 i 95 niniejszej 
ustawy. 

f\rt. 90. Postanowienia art. 16 i 17 niniejszej 
ustawy odnoszą się do wojskowych zawodowych, 
pozostających w stanie nieczynnym, jeżeli pobierają 
uposażenie w całości lub w części. 

ROZDZIAŁ 7. 

Należności uboczne. 

f\rt. 91. Normy , należności ubocznych otrzy
muje się mnożąc mnożną. określoną wart. 5, przez 
odpowiednie mnożniki, ustalone w następującej tabeli: 

• 

... • 
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L. p,1 N A Z W A N A L E Ż N O Ś C I I Mnożnik I Rodzaj wymiaru 

Jednorazowa kwota na wyekwipowanie dla miano-
wanych podporucznikami. . 

Dodatek na uzupełnienie wyekwipowania dla oficerów 
1500 
700 

jednorazowy 
,roczny po 2 latach od miano
wania 

1 

2 

3 Dodatek na wyekwipowanie polowe dla 
oddziałów zmobilizowanych. 

oficerów 

4 

5 

Dodatek aeronautyczny I kategorji 
II 

Premje aeronautyczne: 

III 
IV " 

" 

700 
385 

192,5 
115,5 

96 

jednorazowy 
miesięczny 

, " 

" - " 

a) dla instruktorów pilotów szkół lotniczych 
ae rona utycz n ych: 

jednorazowo za każde podnie
si e nie się z uczniem na płatow
cu dwusterowym lub balonie 
wolnym albo sterowym ofice rów 

szeregowych 
0,4 
0,3 

b) dla instruktorów oficerów szkoły aerosta
tycznej . 0,3 Jednorazowo za każde wzniesie

nie się z uczniem na balonie 
5 Premje odbiorcze za lot próbny: 

a) na płatowcu nowowynalezionego systemu. 256 
64 
39 

jednorazowo po każdorazowem 
dokonaniu próbnych lotów w fa
brykach lub warsztatach lotni
czych 

b) na pł atowcu nowym systemu znanego. 
c) na płatowcu po reparacji. 

/ Premje za montowanie aparatów lotniczych dl~ maj
strów wojskowych . 48 

miesięcznie, jeżeli dokonywają 
lotów próbnych na zmontowa
nych przez siebie aparatach. , 

Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu określi, na jakich warunkach 
przysługiwać mają wojskowym uprawnienia do otrzy
mywania określonych powyżej należności. 

Dodatki, przewidziane w punkcie 1 i 3, mogą 
być zastąpione częściowo lub w całości w naturze. 

Rrt. 92. Nurkowie marynarki wojennej otrzy
muJą za czas faktycznego zanurzenia się bez wzglę
du na to, czy to ma miejsce w morzu, czy w rzece, 
dodatek służbowy, którego wymiar ' określi Minister 
Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. . . 

Rrt. 93. W sposób, oznaczony wart. 92, okre
ślone będą również dodatki służbowe dla specjalistów 
morskich. 

ROZDZIAŁ. 8. 

Odprawy przy zwolnieniu. 

Rrt. 94. Wojskowi zawodowi, przeniesieni do 
rezerwy, względnie w stan spoczynku bez zaopatrze
nia, otrzymLljq " .... r' rawę w wy:iu iwści: 

a) oficerowie zawodowi za czas służby w woj
sku polskiem ponad 5 lat - dwunastomiesięcznego, 
od 2 lat do 5 lat - sześciomiesięcznego uposażenia; 

b) szeregowi: 
za czas służby w wojsku polskiem ponad 12 Jat -
osiemnastomiesięcznego, za czas służby w wojsku 
polskiem ponad 10 lat - dwunastomiesięcznego, za 

czas służby w wojsku poJskiem ponad 6 ,lat - sze
ściomiesięcznego, za czas służby w wojsku polskiem 
ponad 3 lata - dwumiesięcznego, za czas służby 
w wojsku poJskiem ponad 2 lata - jednomiesięczne
go ostatnio pobieranego uposażenia. 

Do czasokresów, wymienionych powyżej, liczyć. 
należy szeregowym tylko służbę w charakterze woj
skowego zawodowego. 

Rrt. 95. Odprawy, przewidzianej ' wart. 94, . nie 
otrzymują: 

a) przeniesieni w. stan · nieczynny; 
b) bezpośrednio po zwolnieniu przyjęci do służ

by cywilno· państwowej, samorządowej lub 
. w zakładach i instytucjach, subwencjonowa

nych przez Państwo, o ile na tej służbie po
zostaną przynajmniej przez okres 6·io mie-
sięczny; , 

c) oficerowie, zwolnieni do rezerwy na własną 
prośbę; 

d) szeregowi, pozbawieni charakteru szerego-' 
wych zawodowych wskutek orzeczenia, wy
danego przez komisję dyscyplinarną; 

, e) wydaleni z w,ojska lub zwolnieni ze służby 
prawomocnem orzeczeniem sądu karnego. 

Rrt. 96. Powołani ' do czynnej służby wojsko
wej na skutek mobilizacji lub częściowego uzupeł
nienia wojska do stopy wojennej oficerowie rezerwy, 
tudzież szeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia, 
oraz szeregowi ochotnicy-przy zwolnieniu z czynnej-
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służby na skutek demobilizacji-otrzymują, jeżeli nie 
nabyli prawa do zaopatrzenia w myśl obowiązują
cych przepisów - odprawt::, której wysokość oznaczy 
Rada Ministrów_ 

Odprawa, przewidziana w niniejszym artykule, 
nie należy się oficerom i szeregowym, jeżeli: 

a) są funkcjonarjuszami państwowymi, względ
nie instytucji państwowych lub samorządo
wych; 

b) zostają zwolnieni na własną prośbę lub na 
skutek reklamacji; 

• c) zosta ją wydaleni z wojska, lub zwolnieni ze 
służby prawomocnem orzeczeniem sądu kar
nego lub honorowego_ 

flrt. 97. Szeregowi, pełniący obowiązkową służ
bę wojskową, oraz szeregowi ochotnicy, jak również 
wojskowi, powołani do ćwiczeń lub służby wojsko
wej zarządzeniem Rady Ministrów - nie otrzymują 
przy zwolnieniu ze służby żadnej odprawy. 

CZĘŚĆ III. 

Postanowienia przejściowe. 

flrt_ 98. Przy pierwszem zaliczeniu po wejściu 
w życie ustawy niniejszej funkcjonarjuszów i wojsko
wych zawodowych do poszczególnych grup i szczebli 
uposażeń rozstrzyga co do grupy ostatnio posiadany 
stopień służbowy (wojskowy), lub stopień płacy; co 
do szczebla uposażenia rozstrzyga zaliczony normal: 
nie do dnia wejścia w życie ustawy niniejszej do 
wysługi lat czas służby państwowej lub samorządo
wej w państwach obcych i czas pracy zawodowej 
oraz czas służby państwowej polskiej. Czas służby 
państwowej polskiej w ostatnio posiadanym stopniu 
zalicza się w całości z uwzględnieniem postanowień 
art. 99 niniejszej ustawy, zaś czas poprzedni w sto
sunku 6 miesięcy za każde pełne trzechlecie. Okresu 
czasu poniżej 3 lat nie uwzględnia się. Wojskowym 
zawodowym zaliczyć należy wysługę lat analogicznie. 

flrt. 99. Przy pierwszem zaliczeniu ustala się 
termin posunięcia do następnego szczebla w ten spo
sób, że jako termin, od którego zaczyna się liczyć 
trzechlecie, przyjmuje się dla funkcjonarjuszów i woj
skowych, mianowanych (awansowanych) w okresie 
półrocznym od 1 stycznia do 30 czerwca - data 
1 stycznia; dla mianowanych (awansowanych) zaś 
w czasie od 1 lipca do 31 grudnia - data 1 lipca. 

flrt. 100. Wszyscy urzędnicy i państwowi funk
cjonatjusze niżsi oraz pracownicy poczt, telegrafów 
i telefonów, pobierający dotychczas uposażenie we
dług ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku (Dz. U. R. P. 
N!! 65 poz. 429), otrzymują przewidziane w ustawie 
niniejszej uposażenie, a mianowicie: a) urzędnicy
tej grupy, która cyfrowo odpowiada posiadanemu 
przez nich stopniowi służbowemu, b) państwowi 
funkcjonarjusze niżsi: 

1 stopnia płacy - XVI grupy uposażenia, 
2 ,,- XVI szczebel b., 
3 -XV 
4 ,,-XV 
5 " ,,-XIV 
6" ,,- XIII 

" 

" 
" 

szczebel b., 
szczebel b., 

7 stopień płacy - XII grupy uposażenia 
8" ,,- XI " 9" ,,-X " " 

Urzędnicy, którzy otrzymywali płacę zasadniczą 
w kwocie 2.350 marek miesięcznie, odpowiadającą 
V b kategorji płac, od chwili wejścia w życie niniej
szej ustawy otrzymują uposażenie VI grupy szczebel c. 
przy zastosowaniu przepisów, zawartych wart. 98 i 99. 

Urzędnicy i oficerowie, którzy wykażą, iż ukończyli 
studja wyższe na jednym z wydziałów uniwersytetu lub 
równorzędnego zal<ł.adu naukowego, zakończone prze
pisanemi egzaminami, otrzymują przy pierwszem zali
czeniu po wejściu w życie ustawy niniejszej uposa
żenie o jeden szczebel wyższe od tego, jakieby im 
przysługiwało na podstawie art. 98. 

flrt. 101. Wszyscy etatowi pracownicy kolei 
państwowych, pełniący służbę w dniu wejścia . w ży
cie ustawy niniejszej, otrzymują uposażenie, określo
ne w ustawie niniejszej. 

flrt. 102. Przewidziane w ustawie niniejsze) 
uposażenie przyznaje się - aż do czasu podstawo
wych zmian w zasadach prowadzenia przedsiębiorstw 
państwowych':"" tym nieetatowym pracownikom kole
jowym, stałym dziennie płatnym, którzy w dniu wej

. ścia w życie niniejszej ustawy są zaszeregowani do 
jednego ze stopni płac na podstawie ustawy z 13 lipca 
1920 r. o uposażeniu pracowników kolei państwo
wych (Dz. U. R. P. N!! 65 poz. 430), i którzy pełnią 
służbę w Państwie Polskiem bez przerwy od 1 lipca 
1920 r. Termin ten dla Ziemi Wileńskiej określa się 
na 1 lipca 1922 r. 

Ustawą niniejszą objęci są również pracownicy 
stali nieetatowi dziennie płatni, którzy w dniu 1 lipca 
1920 r_ pełnili służbę w wojsku polskiem i po opusz
czeniu wojska bezpośrednio wstąpili do służby ko
lejowej. 

Wynagrodzenie tych pracowników, przeliczone 
na płace dniówkowe, wypłacane będzie nadal zdołu. 
Sposób wypłaty, postępowanie w razie przejścia do 
innej grupy uposażenia lub na inny szczebel, oraz 
postępowanie co do zaliczenia poprzedniej pracy 
państwowej lub samorządowej w państwach obcych 
i czasu pracy zawodowej oJueślą osobne przepisy, 
które wyda Minister Kolei Zelaznych w porozumie
niu z Ministrem Skarbu na zasadach, wyłuszczonych 
wart. 98 i 99 niniejszej ustawy, w terminie 4-ty
godniowym od daty wejścia w życie niniejszej ustawy. 
. O ile chodzi o wypadki choroby, śmierci i roz
wiązania stosunku służbowego tych pracowników
obowiązują dotychczasowe przepisy. 

Rrt. 103. Wynagrodzenie nieetatowych pracow
ników kolejowych stałych dziennie płatnych, nie 
objętych art. .102, ustali osobne rozporządzenie Mi
nistra Kolei Zela?nych, wydane w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu. 

Rrt. 104. U etatowych pracowników kolei pań
stwowych, oraz nieetatowych stałych dziennie płat
nych, objętych art. 102, w chwili wejścia w życie 
ustawy niniejszej odpowiada: 

1 stopień płacy IV grupie uposażenia 
2 V 

" 
szczebel b. 

3" " V " " 
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4 stopień płacy VI grupie uposażenia 
5 " VII .. szczebel b. 
6 

" " 
VII 

7 
" " VIII " 8 

" IX " " 9 X 
10 

" 
XI 

11 
" 

. XII 
12 

" " 
XIIl 

" " 13 
" " 

XIV 
" 14 XV 

" 15 XVI 
" 

szczebel b. 

Pracownicy kolei państwowych, posiadający na 
podstawie dotychczasowych przepisów uprawnienia 
pracowników etatowych, a pełniąc;y w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy służbę na stanowiskach 
niesystemizowanych dla etatowych pracowników, 
otrzymują na czas przejściowy uposażenie według po
stanowień niniejszej ustawy. Zaliczenie tych pracow
ników do poszczególnych grup uposażenia następuje 
według dotychczas posiadanego stopnia płacy w myśl 
postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu. . 

I\rt. 105. Przy wyznaczaniu uposażenia profe
sorom szkół akademickich obowiązują postanowienia 
art. 98. 99 i 100 ustęp · 1 i 2. 

Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni szkół 
akademickich otrzymują osobny dodatek naukowy 
w wysokości 350 mnożnych. Ponadto może Mini
ster Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu przyznać także 
adiunktom i asystentom starszym, którzy już wyka· 
zali się pewnym dorobkiem naukowym, osobisty do
datek naukowy, wynoszący 70 mnożnych miesięcznie. 

Dodatki te ulegać będą stopniowej redukcji 
równocześnie i równomiernie z dodatkiem regulacyj
nym (art. 3). 

Rada Ministrów władna jest zastosować posta· 
nowienia ustępu 2 i 3 niniejszego . artykułu do tych 
funkcjonarjuszów państwowych instytutów naukowo· 
badawczych, geologicznego, meteorologicznego, rol
niczego w Puławach i rolniczego w Bydgoszczy, od 
których w myśl statutu odnośnych zakładów ·wymaga 
się kwalifikacji profesorów szkół. akademickich. 

Rada Ministrów władna jest dalej zastosować do 
profesorów naukowych zakładów teologicznych w Tar
nowie, w Przemyślu i Stanisławowie poszczególne 
przepisy art. 31 do 36 niniejszej ustawy, a o ile cho
dzi o profesorów habilitowanych na uniwersytecie
poszczególne postanowien:a art. 25 do 30 niniejszej 
.ustawy. 

I\rt. 106. Przy wyznaczaniu uposażenia nauczy
cielom wszelkiego rodzaju szkół państwowych, z wy
jątkiem akademickich, ustala się termin , od którego 
nauczycielowi zaczynają się liczyć trzechlecia, w trybie, 
przewidzianym wart. 99. • -

. Przy tern przy pierwszem zaliczeniu nauczycieli 
czynnych w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy 
stosuje się zasady n astępujące: 

a) nauczycielom, o których mowa wart. 31, 
przyznaje się uposażenie, tym artykułem okre· 
ślone; o grupie i szczeblu decyduje ilość za
liczonych trzechleci; 

b) nauczycielom, o których mowa wart. 32, 
przyznaje się uposażenie, jak pod punktem 
a) niniejszego artykułu, z tem jednak ogra
niczeniem, iż nie przechodzą nigdy do grupy V 
uposażenia, natomiast wyczerpują z biegiem 
lat szczeble grupy VI; 

c) nauczycielom, o których mowa wart. 53, 
przyznaje się uposażenie pierwszego szczebla 
tej grupy, która cyfrowo odpowiada kategorji 
dodatku drożyżnianego, jaka przysługuje im 
na mocy art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N!~ 65, poz. 433) w chwili wej
ścia w życie niniejszej ustawy; nauczycielom 
tym przysługuje prawo posuwania się tylko 
w obrębie tej grupy, stosownie do przepisów 
art. 6; 

d) o grupie i szczeblu uposażenia posiadających 
przepisane kwalifikacje nauczycieli publicz
nych szkół powszechnych (art. 40) rozstrzyga 
ilość zaliczonych trzechleci; 

e) nauczycielom, którzy zdali egzamin rektorski 
według przepisów ustaw, które obowiązywały 
w b. dzielnicy pruskiej przyznaje się uposa
żenie według art. 32; 

f) niewykwalifikowanym nauczycielom publicz
nych szkół powszechnych, otrzymującym do
tychczas uposażenie według zasad art. 3 i 20 
ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. 
NQ 65, poz. 434), przyznaje się uposażenie 
grupy, odpowiadającej cyfrowo stopniowi 
służbowemu, podług którego mają wymie
rzoną płacę zasadniczą na podstawie ustawy 
z dnia 13 lipca 1920 r.; nauczyciele ci posu
wają się tylko w obrębie przyznanej powyżej 
grupy, przyczem za początkowy termin, od 
którego liczy się czas posunięć w szczeblach, 
bierze się datę 1 lipca 1920 r. dla będących 
w służbie przynajmniej od 1 lipca 1920 r., 
dla przyjętych zaś na służbę po tym te.rmi
nie - datę nominacji; 

g) inspektorom szkolnym i zastępcom inspekto· 
rów szkolnych, o których mowa wart. 48 
niniejszej ustawy, przyznaje się uposażenie, 
artykułem tym określone; o grupie i szczeblu 
decyduje ilość zaliczonych trzechleci; 

h) inspektorom szkolnym i zastępcom inspekto
rów szkolnych, o których mowa wart. 49, 
przyznaje się uposażenie, jak pod punktem g) 
niniejszego artykułu, z tern jednak ograni
czeniem, iż nie przechodzą nigdy do grupy V 
uposażenia, natomiast z biegiem lat wyczer
pują szczeble grupy VI; 

i) nauczycielom, o których mowa w rozdziale 4, 
przyznaje się uposażenia, według zasad pun
któw a), b) i c) lub d) i e) niniejszego arty
kułu zależnie do tego, czy art. 60 niniejszej 
ustawy przyznaje im uposażenie nauczycieli 
szkół średnich, czy powszechnych; 

j) nauczycielom szkół specjalnych, wymienio· 
nym w ust ępach 1 i 2 art. 57 niniejszej usta 
wy, przyznaje się uposażenie według punk· 
tu a) lub b). wymienionym zaś w ustępi-= 
3 art. 57 - według zasad punktów d) i f) 
niniejszego artykułu. 



',= Art. >107. Przy ,. mianbwaniuriauczycieli . szkół 
średnich ogóllJQ'Kształtą6fch, seminarjów naLiczyciel
skich ' i preparand po dniu wejścią w życie niniejszej 
ustawy zalicza się IN ilości najwyżej 21 lat czas ich 
poprzedniej służby 'nauczycielskiej w ptlństwowej 
austrjackiej, niemieckiej lub rosyjskiej szkole na zie
mfach polskich, oraz czas, poświęcony w wymiarze 
najmniej 14 godzin tygodniowo pracy nauczycielskiej 
w prywatnej szkole polski ej, z tern ,je'dnak ogranicze
niem, że nie będzie policzony okres czasu od dnia 
1 lipca 1920 r. do dnia objęcia stano wiska w szkol 
nictwie państwowem w Państw i e , Pols kie m tym na
uczycklom, którzy do d. 1 stycznia 1921 r. nie od
dali się w piśmiennej deklar acji do dyspozycji Mi
nistra Wyznań Reii gij nych i Oświecenia Pu blicznego. 
O ile jednak ci na uczyciele wykażą, że ważne oko-

' liczności uniemożliw iły im złożenie tej dekl aracji 
w oznaczonym wyżej t e rminie, będ zie mógł Minister 
Wyznań Religijn ych i Oświecenia Publicznego przy
jąć deklarację, z!użoną w terminie póżniejszym. 
'. Gdy nauczyciel, który wspomnianą deklarację 
złożył, wskutek przyjęcia nadane j mu posady pań
stwowej będ z i e mu s iał wbrew swemu życzeniu prze
nieść się do inn e j miejscowości, przysługuje mu 
zwrot kosztów przeniesienia według przepisów dla 
funkcjonarj usz ów pa ń stwowych. 

O uznaniu prywatnej instytucji, w której nauczy
ciel uczył, za prywatną polską szkołę średnią, jak 
również o !-Iznaniu za wystarczające zlożonych do
wqdów służby nauczyci e lskiej rozstrzyga Ministe r Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Decyzję 
co do ~ zali ::: zenia lat służby, spędzonej w innej kate
gorji szkół lub przy mni ejszym wymiarze godzin, niż 
wyżej określono, wzgl ędnie w innym zawodzie, oraz 
słu ż by, spędzonej w szkolnictwie państw obcych (z wy
łączeniem wypadków, przewidzianych ustępem 1 ni
niejszego artykułu), zastrzega się Radzie Ministrów. 

flrt. 108. Przy mianowaniu nauczycieli publicz
nych szkół pOwszechnych po dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy władze szkolne drugiej instancji 

,będą mogły zaliczyć im czas służby w szkołach pań
stwowych państw obcych lub czas pracy zawodowej, 
dającej kwalifikacje i doświad'Czenie, uzdalniające ich 
do służby nauczycielskiej w szkolnictwie powszech
nem, o ile wykażą, że zaszły ważne okoliczności, 
które uniemożliwiły im wcześniejsze wstąpienie do 
służby w publicznem szkolnictwie w Państwie Pol
skiem, lub też, o ile pracowali i pracują w fabrycz 
nych szkołach powszechnych na terenie b . Królestwa 
Kongresowego, zastępujących ' szkoły państwowe, 
a w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ni
niejszej ustawy oddadzą się do rozporządzenia Mi
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Zaliczyć im można z poprzedniej służby obcej 
lub pracy zawodowej najwyżej lat 20. . 

flrt. 109. Przy mianowaniu nauczycieli szkół 
zawodowych, seminarjów dla nauczycieli szkół zawo
dowych, lub nauczycieli SZKół specjalnych po wejściu 
w życie niniejszej ustawy Mirlister Wyznań Religij
nych i OświeCenia Publicznego lub upOWażniona przez 
niego władza SZKolna II instancji będą zaliczały czas 
poprzedniej służby lub pracy zawodowej według za
sad artykułu 107 lub artykułu 108 zależnie do tego, 
czy dany nauczyciel należy do kategorji nauczycieli, 

• 

-----'-----

których uposażenie · normuje ' się według stawek dla 
nauczycieli szkół średnich czy ' też powszechnych. 

flrt. 110. Przy pierwszem zaliczeniu wizytato
rów do poszczególnych szczebli czas służby państwo
wej polskiej na stanowisku wizytatora uwzględnia się 
w całości, z uwzględnieniem postanowień artyku· 
łów 98 i 99. 

flrt. 111. Do czasu istnienia w wojsku pol
skiem urzędników wojskowych postanowie nia niniej
szej ustawy, odnoszące się do oficerów, mają zasto
sowanie również do urzędni ków wojskowych, z tern, 
że otrzymują oni uposażenie tego stopnia oficer
skiego, do którego zostali przyrównani. 

Postanowienia art. 98 odnos ić się będą tylko 
do tych u rzędników wojskowych, którzy zosta n ą prze
mianowan iu na wojsko'wych zawodowych. Przy de
mob ilizacji urzędników wojskowych ma zastosowanię 
art. 96, nie odnoszą się natomiast do nich postan9wie
nia art. 94 i 95 n iniejszej ustawy. 

flrt. 112. Postanowienia niniejszej ustawy, do
tyczące uposażenia oficerów zawodowych, odnoszą 
się również do tych ofi cerów, któ rzy czasowo peł nią 
służbę, jako niezawodowi. Postanowienia art. 98 od
nosić się będą do tych oficerów niezawodowych. któ
rzy zostaną przemianowani na oficerów zawodowych. 

Przy demobilizacji oficerów, o których mowa 
VI ustępie pierwszym niniejszego artykułu, o ile nie 
zostaną oni przemianowani na zawodowych, mają 
zastosowanie postanowienia art. 96 niniejszej ustawy. 

flrt. 113. Na czas istnienia w wojsku polskiem 
chorążych i podurzędników wojskowych otrzymują 
oni uposażenie podporuczników, zwiększone w każdym 
szczeblu o 10 punktów. 

Ponadto mają do nich zastosowanie wszystkie 
postanowienia niniejszej ustawy, odnoszące się do 
oficerów, z tern zastrzeżeniem, że w wypadkach, 
w których poszczególne uprawnienia zależne są u ofi
cerów od ich stopnia, chorążym i podurzędnikom 
wojskowym przysługują uprawnienia, przewidziane dla 
podporuczników. 

flrt. 114. Na czas istnienia w wojsku polskie m 
stopnia "podchorąży" oznacza się wysokość żołdu 
dekadowego dla tego stopnia w wysokości 8 mnoż
nych. 

Pozatem odnoszą się do podchorążych wszyst
kie postanowienia niniejszej ustawy, przewidziane dla 
szeregowych, pełniących obowiązkową służbę woj
skową. 

flrt. 115. Wszyscy funkcjonarjusze państwowi, 
pobierający na Śląsku Górnym uposażenie według 
ustaw niemieckich, względnie pruskich, otrzymują 
przewidziane w ustawie niniejszej uposażenie, przy
czem: 

l grupa niem. odpowiada XV grupie uposażenia 
II " XIV" szczebel b. 

III" " "XIII" " 
IV"" XII"" 
V" " " XI" 
VI" " " X" " 
VII" " " IX" " 
VIII" " " IX" " sz-czebel b. 

• .. 



~ .. 

IX grupa niem. odpówiada VIII grupie uposażenia 
X " "VIII"" szczebel b. 
XI " "VII " " 
XII" " " VI " " XIII "oraz spec. kateg. B1 V 

Specjalna kategorja B2 i Ba odpowiada IV gru · 
pie uposażenia. 

Przy ustalaniu 'szczebla uposażenia dla funk
cjonarjuszów, o których mowa w niniejszym artykule, 
a którzy przed objc::ciem górno~ląskiej części woje
wództwa ślą skiego przez Państwo PoJskie nie pozo
stawali w służbie państwowej pojskiej, przyjmuje się 
za podstawę czas miarodajny do osiągnięcia obecnie 
posiadanego szczebla w dotychczasowej niemieckiej 
grupie uposażenia przy zastosowaniu okresów dwu
letnich. Czas ten należy podzielić przez 3, osiągnięty 
zaś iloraz, zwiększony o 1, .oznaczy szczebel, który 
w danej grupie uposażenia, unormowanego niniejszą 
ustawą, należy przyznać funkcjonarjuszowi. Resztę 
okresu służby, pozostającą przy tem obliczeniu, 
uwzgl ędnia się przy posunięciu do następnego szcze
b 'a według postanowień art. 99 niniejszej ustawy. 
D.la innych funkcjonarjuszów, do których przepis ni
niejszego artykułu się odnosi, szczebel, jak również , 
t ermin posunięcia do następnego szczebla ustala się 
w trybie, przewidzianym w artykułach 98 i 99. 

f\rt. 116. Wszyscy pracownicy kolejowi kolei 
górnośląskich zarówno etatowi (urzędnicy), jak I nIe
etatowi stali dziennie płatni (pracownicy, robotnicy 
i rzemieślnicy), pobierający uposażenie według ustaw 
niemieckich, względnie pruskich (Reichs besoldung
gesetz urzędników i Reichslohntarif dla dzien.nie pIat
nych) otrzymują uposażenie według załączonej tabeli: 

I PoJ ski 
GRUP/\ NIi:MIECKH I I Rze· 

odpowiada grupie uposai:"enia 
stopień mieśl-

według niniejszej ustawy 
,plac Urzędnicy OlCY ' 

Robol-
nicy 

1 B 2 I IV grupie uposażenia 
2 B 1, 13 V 

" " 
szczebel b. 

3 12 V 
" " 4 11 VI 
" ,, ' 

10 kasuję się 
5 9 VII 

" " 
szczebel b. 

6 8 VII 
" " 7 7 VIII 
" " 8 6 IX 
" " 

- 9 5 X 
" " 10 4 1 i 2 XI 
" " 11 3 3 XII 
" " 12 2 4i5 XIII 
" " 13 1 6 XIV 
" " 14 7 I XV , 
" " 15 I 8 :XVI " " 
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f\rt. 117. Rozporządzenie Rady Ministrów unor
muje sprawy uposażenia podczas urlopu, o ile nie 
zostały unormowane ustawą z dnia 17 lutego 1922 r. 
o państwowej służb : e cywilnej (Dz. U. R. P. Ng 21 
poz_ 164), a względnie ustawą z dnia 23 marca 1922 r. 
o · podstawowych obowiązkach ' i prawach oficerów 
wojsk polskich (Dz. U. R. P. Ng 32' poz. 256). 
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flrt. 118. Jeżeli po . wejściu w życie ustawy ni .. 
niejszej okaże się, żepQsz.czególni f4nkcjonarjusze lub 
wojskowi mieliby otrzymać uposażenie niższe od 
pobieranego dotychczas, otrzymują oni dodatek wy
równawczy do wysokości uposażenia ostatnio pobie
ranego. przeficzony na odpowiednią ilość punktów; 

Dodatek ten przysługiwać będzie tak długo, 
dopóki ' dany funkcjonarjusz lub wojskowy, wskutek 
podwyższenia się jego uposażenia w drodze awansu 
lub posunięcia do następnego szczebl-a pracy, nie 
osiągnie wyso.kości uposażenia, pobieranego ostatnio. 

f\rt. 119. Wykonanie ustawy njniejszej poleca 
się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarbu 
oraz właściwym ministrom. 

f\rt. 120. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 1 października 1923 r. i obowiązuje na całym 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z dniem tyrn tracą moc obowiązującą wszyst
kie ustawy i przepisy w przedmiocie, objętym niniej
szą ustawą , 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecl;owski 

Prezes Rady Ministrów; Witos 

Minister Skarbu; W. Kucl;arski 

925. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 29 października 1923 r. 

w prz.edmiocie uchylenia §§ 76 do 78 oraz pozycji 
taryfowej 10 ustawy stemplowej niemieckiej. 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwiet~ 
nia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania . 
stawek przy niektórych opłatach stemplowych (nale
żytościach) (Dz. U. R. P. Ng 38, poz. 315) zarząd~a 
się co następuje: 

'. § 1. Uchyla się §§ 76 do 78 oraz pozycję ta
ryfową 10 ustawy stemplowej niemieckiej (w brzmie
niu ustalonem ustawą z dnia 26 lipca 1918' r. Dz. 
Ust. Rzeszy Niem. str. 799). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze woje

. wództwa poznańskiego i pomorskiego, poczynając 
od roku podatkowego 1923. 

Kwoty, wpłacone w 1923 r . . w myśl ostatniego 
ustępu § 77 niemieckiej ustawy stemplo'-'ej, zalicza 
się na poczet należności, przypadających w myśl 
ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie pań
stwowego podatku przemysłowego (Dz. U. R. P. Ng58, 
poz. 412). 

Minister Skarbu: W. Kucl;arski 


