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Przodownik robotników w magazynie towarowym, 
II fJ "zasobów. 
" "w gazowni lub elektrowni, 

Wydawca zasobów, 
Czyściciel dymników, paleni5k i popielników 

parowozów, 
Pomocnik przy maszynach stałych, 
Pomocn ik kotlarski, pracujący przy kotłach, 
Smarownik wagJnów, 
Rzemieślilik bel list~ wyzwolenia, 
Pomocnik odlewacza, 

/ Robotnik przy nabijaniu akumulatorów, przy 
przebijaniu rur, 

Pomo:nik mcmterski, 
Przodo .vnik w sluibi.::! diOjOwej, 
Prowiwrjczny nadlorca przew..ldów. 

D O 6 k a t e g o r j i: 

Prowizoryczny pOITI:>cnik kolejowy, 
przeroLwy, 
hamul::o '.vy, 
z.vrotniczy II klasy, 
pomocnik torowy, 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

p ::d:lCz· parow )zowy II klasy, 
ped 1CZ p3roVJozowni, 
p.'.l !:1 CZ Ił klas; sb łych maszyn, 
palacz el:=ktrowni li klas)', 

" woźny, 
" st raż:lik kolejowy, 
.. dróżn i k, 
" tel.~fonista (telefonistka), 

Ogrzewacz wagonów, 
RobJtnik kwalł fikoW'any, a miano wicie: 

egzaminowany robotnik, użyvvany przejściowo do za· 
stępst li w slu ... bie, prJewidzi3 nej zasadni:zo dla eta
towych pracowników grupy XIII lub wyższych grup, 
kwalifikowany robotnik i-'rLy utrzymaniu urz ądzeń za
bezpieczających ruch poci ~g:)w i przy utrzymaniu 
przewodów słabego i sil nego prądu, 

Kwalifikowany robotnik w gazowni i elektrowni, 
robotnik, obsługujący obrotnice, przesuwnice lub żó
rawie, 

Kwalifikowany robotnik VI drukarni i litografji, 
Kwalifikowany robotnik w mafjazyni(:! towarowym, 
Strażni k rogatek, 
Kwalifikowany robotnik w służbie mierniczej, 
Kwalifikowany robo tniK w zakładz ie impregno-

wania, 
Węglarz, lampiaiz, 

D o 7 k a t e g o r j i: 

Robotnik niekwzlifikovamy po 1 roku służby 
w kolejnictwie. 

D o 8 k Gl t e g o r j i: 

Robotr;i~ niekwalifikowe:ny. 

u wag i: 

Do kat. 2. 1) Jako kierownika parlji uważa siE; rze
mieślnika, któremu dodani Ją conaj
mniej 3 pomocnicy. 

2) ilość: rzemieś l n ików \V tej kategorj i nie 
może prze!<:raczać 30°/,) ogólnej ilości 

Do kat. 3. 

Do kat. 6. 

rzemieślników, zatrudnionych w okrc;gu 
Dyrekcj i. 
Elewi kolejowi (aspirantki) I pomocni
cze siły. zaliczone do tej kategorji winne 
conajmniej posiadać egzamin niefor
malny w danej g :l łęzi służby. 
Jako robotników kwalifilmwanych uwa
ża się takich robotników, których uzdol
nienie i przygotowanie do pracy kole
jowej w dan ~j gałęzi służby zostało 
urz~dowo SPf3wdzone. 

1144. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych 

z dnia 18 grudnia 1923 r. 

wy.dane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
i Ministrem Zdrowia Publicznego, w przedmio
cie oddania TymcZ3sowemu Wydziałowi Samo
rzącbwemu czynności, wynikających z ustawy 
z dn. 28 lipca 1897 r. (Dz. Ust. kraj N2 47), urzą
dzającej prawne stosunki szpitali powszechnych 
i pU!Jlicznych, tudzież zakładów dla położnic 
i obłą !"\.anyc., oraz z ustawy z dnia 6 stycznia 
1875 r. (Dz. Ust. kraj. N2 7) o pokrywaniu kosz
tów leczenia ub:>gich, ch:)rych w szpitalach pu
blicznych b . Króies;twa G:llicji I Lodomerji z Wiei-

idem K5i~stwem Krakowskiem. 

Na podstawie art. 4 i 9 ustawy z dn. 30 stycz
nia 1920 f. (Dz. U. R. P. N~ 11. poz. 61) o zniesieniu 
Sejmu i Wydzi3łu Krc: jowego b. Królestwa Gaiicji 
i Lodomerji z Wielkiem Ksi~stwem ł<ralwwskiem za
rządza się co nastę!-,uje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dn. 23 września 1921 r. (Dz. U. R. 
P. z roku 1922 N:! 11 poz. 97), którem przekazano 
fv\ini stro vi ZdiOwiaPublicznego uprawnienia admini
stracyj no-wykonawcze b. Sejmu Ga licyjskiego i upraw
nienia b. Wydziolu KrZljowego wynikające z ustawy 
z dn. 28 lipca 1897 r. (Dz. U. Kraj. N2 47), urządza
jącej prawne stosunki szpitali powszechnych i publicz
nych, tudzież zakł adów dla położnic i obłąkanych. 
oraz ustawy z dn. 6 stycznia 1875 r. (Dz. U. Kraj . 
N~ 7) o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich cho
rych w szpitalach publicznych b. ł\rólestwa Gali:: ji 
i Lodomerji z Wie!!dem Księstwem I\rakowskiem. 

Do wykonywania tych uprawnień powołany je!'J 
Tymczasowy Wydzid Samorządowy. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem l stycznia 1924 roku. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiel'nik 

[v\in,ster Skarbu: W. Kucharski 

l~iE'rownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
Adamski 


