
l' 

1226 Dziennik Ustaw.Poz.~42 - 1" 643. 

642. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

Ż dnia 4 listopada 1926 r. 

w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjo
narjuszów państwowych i osób wojskowych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji oraz 
ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozpo" 
rządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Ni 78 poz. 443) 
postanawiam, co nasłE;puje: 

I\rt. 1. Pełniącym . służb~ na obszarze Państwa 
Polskiego funkcjonarjuszom państwowym oraz woj
skowym zawodowym i oficerom rezerwy, zatrzyma· 
nym 'w czynnej służbie przyznaje się jednorazowy 
zasiłek w wysokości 20% uposażenitJ miesi~cznego. 

Za funkcjonarj,:,szów państwowych w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia uważa si~ qsoby, wymie
nione wart. art. 1 ustęp 1 zdanie 2-gie, \ 102 i 103 
ustawy z dnia 9 pażdziernika 1923 r. o uposażeniu 
funkcjonarjuszów państwowych i wojska ' (Dz. U. ,R. 
P. NI! 116 poz. 924) oraz osoby podlegające ustawie 
z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w są
downictwie powszechnem iadministracyjnem oraz 
prokuratorów (Dz. U. R. P. NS! 134 poz. 1107). 

Przez uposażenie, stanowiące podstawę oblicze
nia . zasiłku, rozumie się uposażenie przysługujące 
w dniu 1 listopada 1926 r., a obliczone na zasadzie 
art. art. 3, 4 i 118 ustawy z dnia 9 października 1923 r. 
oraz art. art. 4, 5, 8 i 25 ustawy z dnia 5 grudnia 
1923 r. O ile chodzi o dodatki z art. 8 ostatnio 
wymienionej ustawy, uwzględnia się je w wysokości. 
ustalonej wart. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. 
o środk,ach zapewnienia równowagi budżetowej (Dz. 
U. R. P. NS! 129 poz. 918). 

I\rt. 2. Od prawa do jednorazowego zasiłku 
wyłączeni są: 

pozostający na urlopie bezpłatnym funkcjo
narjusze państwowi i osoby wojskowe, a ponadto 
następujące kategorje wojskowych: 

a) pobierający d~d~tek służbowy, 
b) pozostający w stanie nieczynnym bez upo

saźenia lub z uposażeniem emerytalnem i 
c) słuchacze szkół i kursów, otrzymujący do

datek z tytułu przeniesienia służbowego. 

Rrt~ 3. Zasiłek, przyznany art. 1 niniejszego 
rozporządzenia, b~dzie wypłacony w dwóch równych 
ratach, a to w dniu 15-tym listopada i 15·tym grud-
nia 1926 r. ' 

Rrt. 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powierza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi 
Skarbu oraz , wszystkim innym ministrom we wła
ściwym każdemu z nich zakresie działania. 

Rrt. 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 1.y
tie z ~niem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. MoAcieki 

Prezes : Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
J. Pilsudski 

Minist~r i Kierownik Ministerstwa Wyznań Religijnych 
, i :Oświecenia Publicznego: K. Bartel 

. Minlst~r Spraw Wewnętrznych: StawoJ Skladkowskl 

Minist~rSpraw Zagranicznych: August Zaleski 
l 

Minister Skarbu: a.Czecbowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Niezabytowskl . 

Ministęr Przemysłu i Handlu: B. Kwiatkowski 

Minist~r Komunikacji: Romocki 

Minisbh Robót Publicznych: Morqczewski 

Minister Pracy i Opieki Społec:zne}:D,.. Ju,.ki_le. 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewiez 

643. 

; Rozporządzenie Rady Ministr6w 
z dnia 29 października 1926 r. 

ł 

o uc~yleniu rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnlfi 5 sierpnia 1921 r. o organizacji i , zakre

! sle działania urz~dów probierczych. 

Ha podstawie art. 15 dekretu z dnia 3 stycznia 
1918 r. o tymczasowej or. ~anizacji . władz naczelny~h 
(Dz. P. K P. Ni l, poz. 1) oraz art. 1 ustawy z dnia 
16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu 
r Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nad
zoru nad przemysłem ' złotniczym i handiem wyroba
mi złotnlczeml oraz organizacji urzt:;dów probierczych 
na o~szarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego 
(Dz. O. R. P. Ni 70, poz. 470) zarządza sit:; co na
stępuje: 

§ 1. Uchyla si~ rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 5 sierpnia 1921 r. o organizacji i za~resie dzia
łania urz~dów probierczych (Dz. U. R. P. Nt 69, 
poz. 457). . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 10 listopada 1926 r. 

Prezes Rady Miliistrów: J. Pilsl,ldski 

Minister Przemysłu i Handlu: B. Kwiatkowski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 
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