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fi' 3; Wykonanie ninieJszego ' 'rozporządzenia 
powierza si~ Ministrowi , ~praw Wojskowych. ' 

§ 4. Rozpor~ądzenie ~iniejsze wchodzi ';'życię 
z dniem ogłoszenia, z moc" ob.owiązującą -do końca 
roku 1924 r. " • , 

Prezydent RzeC!zypospolitej: S. Wojciecbowski '. 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 
'- , 

Minister Spraw Wojsł<owych: Sikorski 

894. 
Rozporządzeni'e 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 września 1924 r. 

zr.l1,ieniajqce rozporządzenie z dnia l wrzesma 
1923 roku o zasadach dotyczących starszeństwa 
PJzyawansach, oraz sposobu przeprowadzenia 
wyboru na stop~ie gene~ałskie <pz. (,l. R. P. 

oN!! 89, poz. 699). 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 ma'rca 
1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach ofi
cerów W. P. (Dz. U. R. P. N:! 32, poz. 256) zan:ądzam 
co ni!stępuje: 

§ 1. Postimowienia ' zawarte w ustępie 3 i4 
§ 3 rozporządzenia l dnia ' i września 1923 r. o za· 
sodach dotyczących starszeństwa przy awansach, 
oraz sposobu przeprowadzenia wyboru na stopnie 
generalskie (Dz. U. R. P. N!! 89, poz. 699) otrzymują 
następujące brzmienie: 

"Datę awansowania, jednakową dla Wszyst· 
kich stopni generalsl~ich, ,ogłasza Minister Spraw 
Wojskowych równocześnie z ogłoszenieml awan-
sów". ' 

§ 2. § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia 
,otrzymuje następujące brz!TIienie: , , 

"Minister Spraw Wojskowych zwołuje w ter
minie i miejscu przez niego oznaczonem Ko
misję opinjującą w składzie Szefa Sztabu Ge
neralnego, Szefa ł\dministracji, Inspektorów 
armji i' broni, Inspektora szkół. oraz dwóch 
generałów, wyznaczonych przez Ministra Spraw 
Wojskowych. Przewodniczącego generała wy
żnacza 'Viinister Spraw Wojskowych. Komisja 
ta sporządza z wniosków, zestawionycli przez 
Inspektorów armji, Szefa Rdminist racji i Szefa 
Sztabu GeneralQego, dla każdego stopnia gene
ralskiego 'Swój wniosek, ustalając w nim kolej· 
ność wszystl,ich kandydatów dla wyboru prz:ez 

' Ministra do awansu na stopnie generalskie, na 
. podstawie swej własnej oceny i porownania ich 
wartości. 

Uchwały te.i Komisji zapadają większością 
głosów i są protokółowane. W razie równości 
głosów rozstrzyga przewodniczący. Przy każ- , 
dym z kolejno zestawionych kandydatów ma 
być podane ilu członków' Komisji wypowiedziało 
się za, ilu przeciw jego awansowi. Właściwy 
Inspektor armji i przewodniczący Komisji dyk-
tują. do protokółu uzasadnienia '. ~ , 

" 

' §3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Sp.raw Wojskowych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI życie 
z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą do końca 
roku 1924. 

Prezydent Rzeczypospolitej: ' S : Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 

895. 

Rozporządzenie Rady MinisŁrów 
z dnia 20 października 1924 r. 

w sprawie uzupełnienia rozporz~dzenia o spo
sobie użycia wojska ata ' zabez.pieczenia po
rządku pubiicznego pootanowienianti, dotyczą-

, cemi dodatku asystł::ncyjnego. 

Na mocy art. 3 dekretu z dn. 2 stycznia 1919 r. 
o użyciu wojska w wypadkach wyjątkowych (Dz. 
P. P. P. N!! 1 pal. 80) oraz art. 10 ustawy z dnia 
9 październ ika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów 
państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nz 116 poz. 924) 
zarządza się co następuje: 

§ l. Rrt. 8a rozporz~dzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 kwietnia 1919 r. o sposobie użycia wojska 
dla zapezpieczenia porządku' publicz~go (Dz. P. P. 
P. N2 35 poz. 276) w brzmieniu ustalonem rozporzą
dzeniem z dn. 30 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. 
N2 79 poz. 625) , otrzymuje ni'!stępujące brzmienie: 

"Rrt. 8a. Wojskowym, używanym w myśl niniej
szego rozporządzenia dla zabezpieczenia. porządku 
ptJblicznego- poza miejscem stałego garnizonu -
przyznaje · sIę dodatek dzienny w ""ryso\{ości 75% 
diet podróżnych posiadanego stopnia, ,a nadto sze
regowym, z wyłączeniem podoficerów zawodowych, 
dodatek żywnościowy w wymiarze 250 gr. chleba, 
500 gr. kartofli i 25 gr. tłuszczu. 

Pmwo do pobierania powyższych dodatków 
asystencyjnych w miejscu s tałeg o garnizonu mają 
tylko ci wojskowi, którzy pełnią służbę asystencyjną 
ponad 12 godzin. 
, Koszty, wynikające z tego tytułu , jak również 
wydatki nadzwyczajne, przekraczające normy zwy
czajnego utrzymania wojska i zużycia materjału, po
nosi Skarb Parlstwa na rachunek interesowanego 
w asystencji ministerstwa". . 

Powyższe pQstanowienie ma zastosowanie do 
wszystkich wypad!~ów użycia wojska do pomocy wła
dzom cywilnym, wymienionych wart. 1 rozporzą
dzenia Rady Ministrów o sposobie użycia wojska' dla 
zabezpieczenia porządku publicznego (Dz. P. P. P. 
z 1919 r. N!! 35 poz. 276). ' 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 


