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Art. 4. Ustawa mmeJsza wchodzi w
dniem jej ogłoszenia.

życie

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Spraw Zagraqicznych: August Zaleski
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
M~nister Przemy'8łu

Grodyński

i Handlu: E. Kwiatkowski

262.
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z ' dnia 6 kwietnia 1929 r.
W

sprawie ustalenia warunków, wymaganych. dla
uz;yskanią stopnia podporucznika w rezerwie
Marynarki Wojennej.

Nr. 25.

morskich w kampanji czynnej i uzyskał stopień bosmanmata;
2. zdał egzamin, wykazujący wykształcenie
bgólne w zakresie , 00 najmniej 6 klas szkoły średniej;
3. zdał egzamin, wykpzujący wykształcenie
specjalnie nawigacyjne lub mechaniczne, w zakresie
głównych przedmiotów nawigacyjnych lub mechanicznych, wchodzących w program Szkoły Mo,r skiej
w Tczewie;
4. Ukończył z pomyślnym wynikiem kurs szkQły podchoą:ążych rezerwy Marynarki Wojennej;
5. po.siada kwalifikacje moralne i służbowe bez
zarzutu.

§ 2. Datę staT,szeństwa mianowanych na pod-stawie § 1 podporucznikami w rezerwie Marynarki
Wojennej ustala każdora z'owo zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej.
.
Kolejność w starszeństw,ie (lokata) zależną jest
od porządku, w ja:kim kandydaci następują pod
względem wyników egzaminów teoretycznych i pt:aktycznych oraz ,ogólnej kwalifikacji.

§ 3. Do ezasu, WISkazanego wart. 29 usta.wy
z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiąz
kach i prawach oficerów Polskiej Mary,narki Wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 626), mianowani będą
podporucznikami w rezerwie w korpusie technicznym Marynarki Wojennej ahsulwenci szkół, wymie§ 1. St.opień podporucznika w rezerwie Mary- nionych w § 1 cz, A. ust. 1 a) i bl nini.e jszego rozponarki Wojennej uzyskuje ten, kto odpowiada warun- rządzenia, absolwenci wydziału mechaniczn~o
kom, wyszczeg61nionym pod A) lub B) niniejszego pa- . Szkoły Morskiej w Tczewie, QT,az podoficerowie zaragrafu.
wodowi specjalności technicznych; pozostali będą
mianowani podporucznikami w rezerwie w korpusie
A.
oficerów morsk'ich.
1. a) otrzymał dyplom z ukończenia wydziału
§ 4. Wykonanie niniej.s zeg·o rozporządzenia
mechanicznego, elektrotechnicznego lub
budowy okrętów, na jednej z wyższych poruc.za się Ministrowi Spraw Wo;skowych.
uczelni technicznych krajowych lub za§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
granicznych, uznanych za równorzędne,
cie z dniem ogł,oszen,ia .
alb0
b) ukończył Państwową Szkołę Budowy MaPrezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
szyn i Elektrotechniki w Warszawie, lub
Państwową Szkołę Budowy Maszyn w PoPrezes Rady Ministrów: K. Barlei
znaniu lub szkołę zagranlczną uznaną za
równorzędną, albo
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
c) ukończył wyc4iał nawigacyjny lub mechaniczny Państwowej Szkoły MoCtskiej w
Tczewie lub szkoły zagranicznej uznanej
za równorzędną;
2. w cza·sie odbywania służby wojskowej prze263.
szedł wyszkolenie, przewidziane dla po-clchorążych
ROZPORZĄDZENIE
rezerwy M.arynarki Wojennej;
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
3. odbył w Marynarce Wojennej co najmniej
jedno ćwiczenie wojskowe, przewIdziane dla podchoz dnia 6 kwietnia 1929 r.
rążych rezerwy wad. 77 ustawy z dnia 23 maja
1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. w sprawie ustalenia warunków, wymaganyc:h dla
U . R. P. z 'r . 1928 Nr. 46, poz. 458);
,
przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Mary4. posja.da k'Wla.Iifikacje moralne i służbowe bez narki Wojennej do korpusu ofic::erów zawodowych
za'rzutu.
Marynarki Wojennej.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca
1924 r.o po-clstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P.
Nr. 64, poz .. 626) zarządzam co następuje:
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1. Odbył co najmniej 6-letnią służbę w M.arynarce Wojennej jako szereg,owy zawodowy, w tern
co najmniej 12 miesięcy pływania na: jednostkach

Na: podstawie art: 26 ustawy z dnia 20 czerwca
1924 r. o podstawowych <>'powiązkaeh i prawach oficerów Pol,s kiej Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P.
Nr. 64, poz. 626) zarzą~m co następuje:

Nr. 25.

§ 1. Dla przejścia oficerów mianQwanych
w rezerwie Marynarki Wojennej do korpusu oficerów zawodowych Marynarki Wojennej ustala się następujące warunki:
1) odbycie 12-miesięcznej służby próbnej;
2) złożenie egzaminu specjalnego, którego za. kres ustalony zO'stanie rozkazem Ministra Spraw
Wojskówych;
3) nieprzekroczenie 28 roku życia;
4) kwalifikacje moralne i służbowe bez zaTzutu.
§ 2. Okres próbnej służby odbywają oficerowie mianow.ani w rezerwie w charakterze oficerów
rezerwy, powołanych przez Ministra Spraw Wojskowych do służby czynnej.
Próbna służba pole gać ma na p ełnieniu funkcyj
na stanowiskach odpowiadających danym stopni,o m
oficerów rezerwy.

§ 3. Przemianow.anie oficerów rezerwy Maryna'r ki Wojennej na oficerów zawodowych Marynarki Wojennej następuje w stopniu, posiadanym w rezerwie, na podstą.wie wn:iosk6w nominacyjnych,
przedstawionych przez Ministra Spraw Woj's kowych.

§ 4. J ,a ko datę starszeństwa otrzymują przemiarnowani na: o.f kerów zawodowych Marynarki Wojennej pierwszy dzień miesiąca, następującego po dni u
ukO'ńczenia okresu próbnej służby i zdaniu egzaminów
(§ 1), przyczem ·aficero'Yie c:i zostają umieszczeni na
liście starszeństwa po ostatnim oficerze zawodowym
W dartym stopniu i ,starszeństwie.
Kolejność w starszell'stwie (lokata) przemianowanych z,ależy od porządku, w jakim oficerowie Ci
następują pod względem ogólnej kwalifikacji i wyników egzaminów.
,§ 5. Do czasu, wskazaneg,o wart. 29 ustawy
z dnia 20 cze~wca 1924 r. o podstawowych obowiąz
·kach i prawach oficerów Polskie j Marynarki Wo;ennej (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 626) oficerowie Marynarki W'o jennejl mianowani w rezerwie w korpusie
tl'!<:hnicznym na podstawie rozporządzenia Ptezytlenb Rzeczypos'p o1itej z dnia 6 kwietnia 1929 r.
w sprawie ustaleuia warunków, wymaganych dla
uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynatki Wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 25 1 poz. 262), będą
puemiaftowani na: oficerów zawodOWych w korpusie technicznym Marynarki Wojennej.

· 264.
ROZPORZĄDZENIE

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 października 1924 r. w sprawie uzupełnie
nia rozporządzenia o sposol>ie użycia wojAka dla
zabezpieczenia porządku publicznego pośłanowiemami, dotyczącemi dodatku asystenc}'jnego.
Na pO'dstawie art. 3 dekretu z dnia 2 slyeznia 1919 1". (Dz. P. P. P. Nr. 1, poz. 80) ·O·ra'Z atTt. 10
ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu
funkcj'o narjuszów państwowych i wojska: (Dz. U. R.
P. Nr. 116, poz. 924) zarządza się co następuje:

§ 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia!
października 1924 r. w sprawie uzupełnienia 1"O'Zporządzenia o sposobie użycia wojska dla: zabezpie-

20

czenia porządku publiczneg'o postanowieniami, dotyczącemi dodatku asystencyjnegO' (Dz. U. R. P.
Nr. 96, proz. 895), ule ga następującym zmianom:
1) Ustęp drugi § 1 otrzymuje br,zmienie nastę
pujące: "Art. 8a. Wojskowym, używanym w myśl
niniej's zego rozporządzenia ,dla 'zabezp.ieczernia porządku publicznego PO'za miejscem stałego garnizonu - p'r zyznaje się dodatek dzienny w wysokości 75% diet podróżnych posiadanegO' stopnia."
2) W ustępie trzecim § 1 zastępuje się słowa
"powyższych dodatków asystencyjnych" słowami
"powyższego dodatku asystencyjnego".

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki

Rady

M~,nistrów:

K. Bartel

Minister Spraw WO'j,s lwwych: J. Piłsudski
t _o

'"

§ 2. Rozp'orządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem o głoszenia z mocą O'bowiązująca, od dnia
1 kwietnia 1929 r.
Prezes Rady Mirl1i's trów: K. Bartel
Minister Sp.raw Wojskowych: J. Piłsudski

265.
ROZPORZAD2ENI~

MINISTRaW : SKARBU, PRZEM YSLU I HANDLU
ORAZ ROLNiCtWA
z dnia 8 rhan:a 1929 r.

~iniejszego rozporządzenia
potucza się Minishowi Spraw Wojskowych.

§ 7. Rozporządzenie niniej.s ze wchodzi w ży
de . z dóierh ogłoszenia.

RADY MINISTRóW

z dnia 27 mar·ca 19291".

§ 6. Wykonanie

:rt~Ż~fI
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o ulgach celnych.
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Na podstawie art. 1 punkt b) ustawy z dnia
:31 lip~a 1924 r . w przedmiocie tttegultJwa,nia: stosunków celnyc:b (Dz. U. R. P. Nt. 80, pot. 777) żarzą. dza się co następuje:

§ 1. Ponciżej wysżcze g ólttiony towar opłaca
ulgowe w wysok,ości 20 % cła normalnego (autonomicznego) :
.
F~)Tmy sta.1owe ("wlewnic e") obrobigrn~ (z pozycji 153 p. 1 ,a) 1 ta1"yfy celnej) do wy.r·obu tur że
liwnych, lanych systemem od~rodkowym
za pozwoleniem Minister"twa Ska.rbu..
.
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