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Poz. 123, 124 i 125 ------ Dzi'ennilk Ustaw Nr 17 Str. 196 

nH i Północnej Irlandii, podpisanej iW Londynie 
dnia 27 lutego 1935 r. 

Art. 2. , Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza się Ministrowi' Spraw Zagranicznych, wy
konanie zaś postanowień powyższego porozu
mienia - Ministrom Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu w porozumieniu z innymi właś~iwymi 
ministramI. . 

A~t. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w· życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 

124 
US1A:W;A 

z dnia 12 marca 1938 r. 

O ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych 
W :Warszawie dnia 31lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne. artykuły chemiczne. 

Art. 1. IWyraża się zgodę na dokonanie mienia - Ministrom Skarbu oraz, Przemysłu 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji i Handlu w porozumieniu z inriymi właściwymi 
porozumienia między Polską a Wielką Brytanią ministrami. ' , . 
w formie not, wymienionych w Warszawie dnia ! 
31 lipca 1937 r., uzupełnionych dodatkowym po
rozumieniem wdlniu 9 stycznia 1938 r., d'Otyczą
cego zniżek celnych na pewne artykuły che
miczne. 

.Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wy
konanie zaś ' postanowień powyższego porozu-

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 

126 
USTAW.A 

z dnia 12 marc'il 1938 r. 

o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów 
państwowych i zawodowych wojskowych. 

Art. 1. Uchyla się moc obowiązującą prze
pisów art. 2, ,3 i 6 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia' 22 listopada 1935 r. o zmianie 
niektórych przepisów, dotyczących zaopalrze-' 
nia emerytalnego funkcjonariuszów państwo
wych i zawodowych wojskowych (pz. U. R. P. 
Nr 85, poz. 521). Od dnia wejścia w życie usta
wy niniejszej nie stosuje się wspomnianych 
przepisów również do osób, które p'rzed tym 
terminem 'przepisom tym podlegały. 

Art. 2. W ustawie z dnia 11 grudnia 1923 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów 
państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. 
U. R. P. z 1934 r. Nr 20, poz. 160). zmienionej 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 
521), wprowadza się zmiany następujące: 

1) wart. 11 ust. (1) otrzymuje brzmienie: 
"Art. 11. (1) Funkcjonariuszowi państwo

wemu i zawodowemu wojskowemu, który po 
nieprzerwanej co najmniej lO-letniej służbie 
państwowej stał się trwale niezdolnym do służ-

by, a ponadto utracił pez własnej winy w związ
ku przyczynowym ze służbą' trwale co najmniej 
95% zdolności do zarobkowania - dolicza się 
przy wymiarze uposażenia emerytalnego w 
granicach art. 19 ustawy niniejszej 10 lat do 
czasu służby, podlegającego normalnemu zali
czeniu do wysługi emerytalnej. W przypad
kach, W których utrata zdolności do zarobko
wania nie pozostaje w związku przyczynowym 
ze służbą - doliczenie, o którym wyżej mowa, 
może nastąpić za zgodą Ministra Skarbu, wy
rażoną na wniosek właściwej władzy naczel-
nej."; _ 

2) wart. 29 w u~t. 1 przepis oznaczony 
lit. b) otrzymuje brzmienie: "b) gdy z powo
dów, podanych w pkt a) art. 28, słał się trwale 
niezdolny do prawidłowego pełnienia służby 
i utracił przy tym co najmniej 50% zdolności 
dlo zarobkowania"; 

3) wart. 81 w us.t. 1 po zdaniu pierwszym" 
wstawia się przepis następującej treści, jako 
zdanie drugie: "Przy wliczaniu, o którym mowa 
w zdaniu ' poprzedzającym, z czasu służby w by-


