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1923 r. (Dz. U. R. P. Ng123 poz. 996) i z dnia
1 sier pnia 1924 r. (Dz. U. R. P. Ne 82 poz. 785),
wzgl ę dnie wynio słyby mni ej, niż ~/2~ wartości powyż
szej, co sumy te uleg ają w tych wypadkach odpowiedn iemu zmniejszeniu do 1/5 wskazanej wartości
gruntu, o ile przy zastosowaniu mnożnika 20 nie
wy padnie suma większa, która VI. tym wypadku stano wić będzie granicę zmniejszenia - lub też ulegają
zwiększeniu do 1/20 wartości powyższej.
Obliczenia oraz przyjęcia kwot przypadaz tytułu likwidacji, jak również czynności,
przewidzianych w § 4, dokonają właściwi wojewodo~
wie, w m. st. Warszawie Komisarz Rządu i w okręgu
ad ministracyjnym wileńskim Delegat Rządu na zie-

1072.
Rozporządzeni e

Prezydenta RzeczypospospoIitej
z dnia 30 grudnia 1924 r.

o dostosowaniu uposaż en la członków zarządu
i pracowników związków prawno-publicznych
do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych.

§ 3.

jących

mi ę wileńską.

Po uregulowaniu mileżności z tytułu spła
ty następuje wykreślenie z wykazu hipotecznego wpisów, doty czących świadczeń wieczystych na jednostronny wniosek wieczystegp dzierżawcy lub wieczystego czynszownika po złożeniu przez niego zaświad
czenia właściwej władzy (§ 3) o dokonanej spłacie
świadczer'l wieczystych.
O ile nieruchomość nie ma
uregulowanej hipoteki, pomiędzy Skarbem PaRstwa,
a wieczystym dzierżawcą lub wieczystym czynszownikielTl zawarty być musi notarjalny akt spł aty. "
Koszty, wynikające z powyższych czynności, ponosi wieczysty dzierżawca względnie czynszownik.

§ 4.

I

§ 5.

Rozporządzenie

niniejsze nie dotyczy niewieczyście na podstawie ustaw z dnia 29 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P.
N2 69 poz. 448), z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz'; U. R.
P. N2 67 poz. 601) i z dnia 22 września , 1922 r. (Dz.
U. R. P. Ne 89 poz. 801) i nieruchomości objętych
ustawą z dnia 20 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P.
Ne 63 poz. 617).
ruchomości wydzierżawionych

§ 6. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na
obszarze wbjewództw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzki ego, nowogródzkiego, poleskiego,
warsz awskiego, wołyńskiego i okręgu 'administracyjnego wileń ski e-go i wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
§ 7. Wykonanie rozporządzeni~ niniejszego
powIerza się . Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państw?
wych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Robot
Publicznych i Spra wiedliwości.
Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski
Prezes Rady Ministrów
i Minister Skarbu: W. Qrabski
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki
Kierowńik

Ministerstwa Robót Publicznych: Rjbczyński

Minister Sprawiedliwości: A. Zycbliński

•

Na zasadzie art.lp. D. 2 i art. 2 ustawy
z dnia 31 lipca 1924 r. o naprawie Skarłl>u Państwa
i poprawie gospodarstwa społecznego (Dz. U. R. P.
N2 71 poz. 687), oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. stanowię co na~
' stępuje:

§ 1. Pobory płatnych członków zarządów i preicowników zwi ą zków prawno-publicznych oblicza się
na tych samych zasadach, na których obliczają się
pobory funkcjonarjuszów państwowych (art. 3, 4, 5,
6 i 7 ustawy z dnia 9 październ i ka 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska-Dz.
U. R. P. N2 116, poz. 924). "
Ewentualne zmiany zasad obliczania poborów
funkcjonarjuszów p ań stwowych dotyczyć będą automatycznie również i płatnych cz łonków zarządów
i pracownikó~ związków prawno-publicznych.
§ 2. Phitnymi
prawno-publicz,ny ch

członkami
są

zarządów

z,?,iązków

c złonkowie

wybrani do zarządów odnośhy!=h zwi ązk ów według zasad ustalonych przez statut organizacyjny związków i pobierającyc h stałe wynagrodzenie, uchwalone przez reprezentacje związku (organy uchwalCijące).
,

§ 3. Pr~cownikami związków prawno-publicznych w rozumieniu nini ejszego rozporządzenia przy
uw z ględni e niu stosunków
prawnych wytworzonych
w tym względzie w poszczególnych b. dzielnicach są
wszyscy płatni ,pracownicy:
a) którzy przyjęci zostali na stałe' przez związki
prawno- publiczne i zajmują posady służbowe
przewidziane w etacie organizacyjnym względ
nie w budżeci e związku, uchwalonym przez
reprezentacje z w iązku (organ " uchwalający)
z praw~m do zaopatrzenia emerytalnego lub
bez p rawa emerytalnego,
b) którzy przyjęci zostali kbntraktowo przez
związek prawno-publiczny na zasadzie umowy
p rywatno-prawnej do odwołania lub " z~ wypowiedzeniem.
Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie
dotyczą pracowników zatrudnionych w przedsiębior
stwach zwią:~ ków prawno-publicznych, uposażenie
których podlega tylko zatwierdzeniu władz nadzorczych, oraz nie dotyczy pracowników czasowych przyjętych prze]: te związki na służbę niestałą, z wynagrodzeniem pozaetatowem, wyznaczonem przez zarząd związku.
"
§ 4. Pobory _prezydentów, prezesów, dyrektorów, naczelników i stałych członków zarzą dów, oraz
kier.owników poszczególnych zw ią zkówprawno - publicz
nych zależnie od rodzaju i charakter.u związku nie ' mogą

,
_ D~iennik

przekraczać

odpowiadających

Ustaw. Poz. 1072 i 1073.
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I

rozpor zą dzen i u. Zaszeregowanie to dOKon ane zostazarząd
(organ wykon awczy odnośn ego
zwi ąz k u ).
Ustalenie etatu stanowisk sł użbow ych
w myśl § 9 niniejszego rozporząd zenia m a być do-

poborów,
IV gru pie
fun kcjonarjuszów pań stwowych według
ustawy z dnia 9 pażdzi erni ka 1923 r. (Dz. U. R. P.
N:2 116, poz. 924).
Prócz tego prezydenci, prezesi i dyrektorzy
związków prawno-publicznych mog (~ mieć przyznawany dod ate k reprezentacyj ny w wysokości nieprzekrac~ającej 20%
i<;h poborów. uposażenia

§ 5. Pobory urzędników związków prawnopublicznych w zależności od charakteru zwią zku nie
mogą przekraczać dla sfanowisk ki erowniczych poborów odpowiadających VI i V grupi ,~ uposażeń
funkcjonarjuszów pa'ństwowych, na innych stanowiskachsłużbowych od XII do VI grupy uposażeń
funkcjonarjuszów państwowych.
§ 6. ' Diety i koszty podróży w granic",cb Pań
stwa Polskiego płatnych członków zarządu i pracowników , związków prawno-publ icz nych oblicza si~
w zależności ,o d grupy ich upos aże nia na tych samych zasadach, na jakich się o blicza diety i koszty
podróży funkcjonarjuszów. państwowych.
§ 7.

Świadczenia w naturze (mieszkanie, opał,

światło i t. p.) 'otrzymywane przez prezesów, płatnych
członków zarządów 'lub piacowników związków prawno-publicznych pbtrąca się z ich poborów wed/u g
norm ustalony<':,h 'przez' reprezentacje (organa uchwa~
Iające) odnośnych związków prawno-p\lblicznych.

Prezesom, dyrektorom, płatnym członkom
pracownikom związków pr~wno - publicznych związki te mogą uchwałą swych reprezentacyj
(organów uchwalających) zatw ie rdzoną przez właści
wą władz~ nadzorczą przyznać pobory przywiązane
do grupy bezpośrednio wyższej od tej, jaka im si~
należy według przepisów poprzednich paragrafów
niniejszego rozporządzenia w przypadkach:
1) posiadania wyższego wykształcenia lub wiedzy praktycznej i wykazania wybitnych zdolności
administracyjnych,
2) położenia wybitnych zasług dla odnośnego
związku prawno-publicznego.

§ 8.

zarządów,

§ 9. Reprezentacje (organy uchwalające) związ
ków prawno-publicznych uchwalają w formie statutu
etat stanowisk służbowych dla pracowników związku
poszczególnego z określeniem wymaganych dla tych
stanowisk kwalifikacyj i przywiązanych do nich norm
uposażenia według zasad poprzednich , paragrafów
niniejszego rozporządzenia.
_
Statut ten oraz ewentualne jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez , właściwą władzę nadzorczą.

,

§ 10. Hi do czasu ustawowego uregulowania
praw i obowiązków pracownikdw związków prawnopublicznych może być przyznany tym pracownikom
dodatek funkcyjny w wysokości ni e przekracz ają cej
15% poborów przez nich pobieranych na poastawie
§§ 4 i 5.

,

Poszczególne związki p'rawno-publiczne
swoich cz ł onków zarządów i pracowników _pod względem. poborów do odnośnej kategorji
uposażeń w granicach wskazc;nych w niniejszem

_,

§ 11.

zaszere'gują

,

,
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ni e przez

konane w r. 1925 przed dnie m 1 lipca r. 1925.

_

§ 12. Kontraktowi pracownicy zwią zk ów prawno-p ublicznych, których wynagrodzenie jest w yższe,
niż dop uszczalne w myśl niniejszego rozporządzenia,
mogą ' zatrzym ać te pobory tylko WSKutek uc hw ały
reprezentacji (organu uchwalającego) o dnośnego
zwią z ku, zatw ierdzonej przez właściwą władzę nadzorczą.
Władza ta zatwierdzi te , uchwały wtedy, jeżeli związek wykaże, że w interesie zwi ązku leży
zatrzymanie tych pracowników.
Po dniu wejścia w życie niniejszego rozpobory nowoobieranych względnie przyjmowanych pracowników związ k ów pra wno-publicznych mogą · być normowane tylko w granicach postanowień niniejszego rozporząd zenia.

§ 13.

porządzenia

§ 14. Postanowienia niniejszego rozporządz e
nia nie dotyczą członków zarz ą dów i pracowników
związliów komunalnych.
\
~
§ 15. Wykonanie niniejszego ro'zporządzenia
powie rza się ministrom, którym podlegają odnośne
związki prawno-publiczne.
§ 16. Rozporządżenie ni niejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1925 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.
,

,

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
Prezes Rady Ministrów: W. arabski

1073.
Roz porządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 30 grudnia 1924 r.

o dostosowaniu uposa.zenia człon ltów zarządu
i pracowników zwi ązków- komunalnych do upo·
s ażen ia funkcjonarjuszów pall st wowych.
Na zasadzie art. 1 litera D, punkt 2 i art. 2
ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. d naprawie Skarbu
Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego (Dz.
U. R. P. NQ 71, poz. 687) postanawiam zgodnie
z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r.
co następuje:
R. Postanowienia

wstępne:

§ 1. Pobory płatnych c złonkó w zarządu i pracowników związków komun alnych oblicza się na tych
samych zasadach, na jakich się oblicza pobory funkcjonarjuszów pań stwowych (art. art. 3, 4, 5, 6 i 7
ustawy z dnia 9 października 1923 r. o up osaże niu ,
funkcjonarjuszów p ań stwowych i wojska (Dz. U. R. P.

;'

