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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, 
uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w cało
ści jak i każde z zawartych w niej postanowień; 
oświadczamy, że jest ona przyjęta, ratyfikowana 
i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmien
nie zachowywana. 

NA DOWóD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy, 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

~ Warszawie, dn. 6 marca 1931 r. 

(-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski 

Apres avoir vu et examine ladite Convention, 
Nous l'avons approuvee et approuvons en toutes et 
chacune des dispositions qui y sont contenues; de
clarons qu'elle est acceptee, ratifiee et confirmee et 
promettons qu' elle sera inviolablement observee. 

EN FOl DE QUOI, Nous avons donn e les pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 6 mars 1931. 

(-) l. Mościcki 

Par le President de la Republique 
Le President du Conseil des Minisłres: 

(-) W. Sławek 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski 

290. 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 19 marca 1931 r. 

w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej konwencji 
handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalią, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie 

dnia 28 grudnia 1929 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 9-go konwencji handlowej i nawigacyj
nej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r., 
Rząd Polski notyfikował w dniu 7 marca 1931 r. Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej powyższej konwencji. 

291. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW. 

z dnia 10 kwietnia 1931 r. 

w sprawie zmiany przepisów o należnościach za po
dróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) 

i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych 
w kraju. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo·' 
wych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) oraz 
art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu 
sędziów w sądownictwie powszechnem i administra
cyjnem, oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 134, 
poz. 1107) zarządza się co następuje: 

§ 1. Do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
17 września 1927 r. o należnościach za podróże służ
bowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia 
funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokura-

Minister Spraw Zagr.anicznych: August Zaleski 

torów oraz wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 826) 
wprowadza się nąstępujące zmiany: . 

l) Paragraf 3 powyższego rozporządzenia otrzy
muje brzmienie: 

"Diety wynos?:ą dziennie: 
l) dla Prezesa Rady Ministrów i Marszałka 

Polski 80 zł, dla ministrów, Prezesa Naj
wyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego 
60 zł, , 

2} dla funkcjonarjuszów państwowych, wymie
nionych wart. 1 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz .. 924), 
wojskowych zawodowych, oraz wojsko
wych, wymienionych wart. 111, 112, 113 
wyżej powołanej ustawy, a pobierających 
uposażenie: 

według grupy II 30 zł 
25 " 
20 fi 

" 
" 
" 
" 

" III IV 
" V 
" VI 
" VII 

15 " 
12 " 
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według grupy VIII 10 zł 50 gr 
9 " 50 " 
8 . " 50 " 
6 ,,-

" " IX . 

" " X - XII 

" " XIII - XVI 
3) dla sędziów i prokuratorów, pobierających 

uposażenie: 

według grupy C i D 25 zł 

20 " 
15 " " 

" 
" B 
" A 

4) dla szeregowych niezawodowych: 
a) podchorążych oraz podoficerów 2 zł 50 gr 
b) ·st. szeregowców i szeregowców 2 " -
Praktykanci i aplikanci otrzymują diety tej gru-

py uposażenia, według której pobierają wynagrodze
nie, względnie uposażenie. 

Przy podr6żach służbowych, delegacjach (od
komenderowaniach) i przeniesieniach do stolicy oraz 
na obsżar województwa śląskiego, jak również do 
m. Białej w powiecie bielskim, województwie kra
kowskiem i do m. Gdyni zwiększa się diety o 20 % . 
Postanowienie to nie ma zastosowania do podróży 
służbowych, delegacyj (odkomenderowań) i przenie
sień, odbywanych na obszarze województwa śląskie
go przez osoby, mające zwykłe miejsce służbowe na 
tym obszarze. 

W razie awansu nalei;ą się wyższe diety od 
dnia, . od którego przysługuje prawo do wyższego 
uposażenia. 

Do diet, ustalonych dla funkcjonarjuszów i osób 
wojskowych pobierających uposażenie wedle gru
py II, III lub IV (punkt 2) może szef władzy naczel
nej w wypadkach, gdy podróż służbowa połączona 

. jest z wydatkami reprezentacyjnemi przyznawać do
datki w wysokości 25 % diet. Przepis ten nie ma 
zastosowania do osób wymienionych w § 25." 

2) Ustęp pierwszy § 19 powyższego rozporzą-
dzenia otrzymuje następujące brzmienie: . 

"W razie przeniesienia z urzędu lub w drodze 
konkursu do innej miejscowości przyznaje się na po
krycie wszystkich wydatków, połączonych z przesie-
dleniem, ryczałt w wysokości: , 

samotnemu - 60 % jednomiesięcznego, pobie
rającemu dodatek ekonomiczny - . 60 % dwumie
sięcznego uposażenia. Za podstawę obliczenia ry
czałtów przyjmuje się uposażenie w wymiarze dla sa
motnego (t. j. bez dodatku ekonomicznego), 
a w szczególności uposażenie, określone wart. 
art. 3 i 118 ustawy z dnia 9 października 1923 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 116, poz. 924) względnie wart. art. 4, 
10, 12 i 25 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 134, poz. 1107). Przy przeniesieniu ze sto
licy lub z obszaru województwa śląskiego, względ
nie do stolicy lub na obszar tego województwa, 
jak również gdy przeniesienie następuje w obrębie 
tego województwa, zwiększa się to uposażenie 
o 20 %. 

Ponadto zwraca się koszty przewozu urządzenia 
domowego kolejowe mi pociągami towarowemi, 
względnie statkami towarowemi, udowodnione ory
ginalnemi listami przewozowemi. W razie użycia do 
przewozu pociągów towarowo-pośpiesznych lub przy
śpieszonych względnie takichże statków, zwraca 
się udowodniony koszt przewozu tylko 'do wysokości 
kosztów, jakieby wynikły przy użyciu normalnych 
towarowych pociągów względnie statków". 

3) Paragraf 25 powyższego rozporządzenia 
otrzymuje brzmienie: . 

"Oficerom Korpusu Kontrolerów i tymże ofice
rom mianowanym generałami, przyznaje się dodatek 
do diet w wysokości: 

generałom 
pułkownikom 
podpułkownikom i majorom 

25% 
35% 
45% 

Dodatki te wypłaca się równocześnie z die-
tami". 

§ 2. Upoważnia się Ministra Skarbu do ogło
szenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. 
o należnościach za podróże służbowe, delegacje (od
komenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów 
państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojsko
wych (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 826) z uwzględnie
niem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 20 stycznia 1930r. (Dz. U. R. P. 

. Nr. 7, poz. 54) i niniejszem rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze. wchodzi w ży
cie z dniem 1 maja 1931 r. Z tym dniem uchyla się 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 
1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach 
za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) 
i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sę
dziów i prokuratorów oraz wojskowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 102, poz. 908). 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Malusz~wskJ 

292. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW. 

z dnia 10 kwietnia 1931 r. 

w sprawie zmiany przepisów o należnościach za po
dróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) 

przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych za
granicą. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 paździ~r
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) oraz 
art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu 
sędziów w sądownictwie powszechnem i administra
cyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 134, 
poz. 1107) zarządza się co następuje: 

§ 1. W § 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 września 1925 r. w sprawie należności za 
podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) 
i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa 
przez funkcjonarjuszów państwowych; sędziów, pro
kuratorów oraz wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 101, 
poz. 711), zmienionym rozporządzeniem Rady Mini~ 


