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Celem ustalenia lat służby w myśl punktów 1 
do 4 niniejszego artykułu utworzona zostanie przy 
śląskim urzędzie wojewódzkim komisja weryfikacyjna. 

Rada j\"Hnistrów ustali tryb postępowania i skład 
tej komisji. 

Orzeczenia komisji weryfikacyjnej pozostają 
w mocy w razie przeniesienia funkcjonarjusza do 
służby państwowej poza województwem śląskiem. 

Przy obliczaniu lat służby funkcjon arjuszów, 
którzy przed przyjęciem do służby państwowej w wó
j~wództwie śląskiem pełnili służbę państwową na 
innym obszarze Parlstwa Polskiego, jest m iarodajne 
zaliczenie, w czasie tej służby dokonane. 

Rrt. 3. Uchyla się postanowienia art. 26 us· 
tęp 2 i art. 33 ustawy konstytucyjnej z dnia 15 Hpca 
1,920 r., zawierającej statut organiczny województwa 
śląskiego (Dz. U. R. P. Ne 73 poz. 497), oraz art. 1 B) 
l)stawy z dnia 8 marca 1921 r., dotyczącej uzupeł
nienia ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., 
zawierającej statut organiczny województwa śląskiego 
(Dz. U. R. P. Ne 2ó poz. 146). 

. Art. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
SIę Prezesowi Rady Ministrów w porozumien iu z wła
~ciwymi ministrami. 

Rrt. 5. Z chwilą ogłoszenia niniejszej ustawy 
tracą na górnośląskiej części województwa śląskiego 
moc obowiązującą wszelkie przepisy prawne, normu
jące sprawy, które są przedmiotem ustaw, wymie
nionych w niniejszej ustawie. 

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia , uzyskuje zaś moc obowiązującą na ob
szarze województwa ftląskiego z chwilą ogłoszenia 
~gody na nią Sejmu Sląskiego. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecl;owski 

Prezes Rady Ministrów: W. Grabski 

225. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 11 lutego 1924 r. 

W przedmiocie or~anizacji władz administracyj-
, nych II instancji. ' 

-
Na zasadzie art. 9 ustawy z dnia .2 sierpnia, 

1919 r. (Dz. P. P. P. Ne 65, poz. 395) art. 2 i 4 usta
wy z dnia 3 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. N!! 117, 
poz. 768) i art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 lutego 1921 i. 

(Dz. U. R. P. Ne 16. poz. 93), nie naruszając na przy· 
szłość prawa zastrzeżonegd Ministrowi Spraw Wew
nętrznych wart. 9 pierwszej z powołanych ustaw 
Rada Ministrów zarządza co następuje: 

Stanowisko wojewody jako reprezentanta Rządu. 

§ 1. Wojewoda jest na obszarze Województwa 
przedstawicielem Rządu Centralnego sprawującym 
z jego ramięnia władzę państwową. 

Wojewoda posiada wyłączne prawo reprezento
wania Rządu przy uroc:;zystych ,wystąpieniach, o ile 
Rząd nie wyśle specjalnego delegata. 

§ 2. W celu , uzgadniania działalności poszcze
gólnych działów administracji państwowej w myśl 
zasadniczej Iinji polityki Rządu reprezentowanej przez 
Wojewodę Naczeln icy Władz Ił instancji, wyłączonych 
z pod zwierzchnictwa Wojewody względnie wyzna
czeni przez nich zastępcy oruz przedstawiciele Pro
kuraturyodbywają pod przewodnictwem Wojewody 
perjodyczne zebrania. Zebrania te nie obejmują 
Prezesów sądów. 

Minister Spraw Wewn~trznych wporozumieniu zza· 
in teresowanymi Ministrami wyda regulamin tych zebrań. 

§ 3. We wszystkich działach administracji pań· 
stwowej, niezespolonych z ,?,Iadz<lmi administracji 
ogólnej, z wyjątkiem administracji wojskowej, mia
nowanie urzędników na stanowiska samoistne, lub 
kierownicze może nastąpić po uprzedniem zasiągnię-
ciu opinji właściwego Wojewody. , 

To samo odnosi się do wniosków nominacyj· 
nych, przedkładanych władzom centralnym odnośnie 
do tych urzędników, których nominacja należy do 
władz centralnych. . 

W razie ujemnej opinji Wojewody nominacja 
dokonana być może dopiero na skutek decyzji 
właściwego Ministra. 

W zakresie sądownictwa przepis nipiejszego 
paragrafu . odnosi się jedynie do stanowisk nlest::
dziowskich. 

§ 4. Każda władza właściwa jest obowiązana 
rozpatrzeć bezzwłocznie sl~ierowany do niej i nale
życ ie umotywowany wniosek właściwego Wojewody, 
dotyczący usunięcia, lub przeniesienia na inne miejsce 
służbowe, podległego tej wl'adzy urzędnika. O ile 
odnośna władza uważa wniosek Wojewody za ni c
uzasadniony, winna przedłożyć spraw~ resortowemu 
Ministrowi, który decyduje ostatecznie. 

§ 5 . . Wszelkie odznaczenia osób cywilnych 
(ordery, krzyże , medale) z wyjątkiem orderów i od
znaczeń za wysługi wojskowe będą nadawane po 
zasiągnięci u opinji właściwego Wojewody. 

Stosunek służbowy i zastępstwo Wojewody. 

§ 6. Wojewoda podlega pod względ~m oso
bowyrn J\~inistrowi Spraw Wewnętrznych,służbowo 
zaś Ministrom właściwym dla danego działu admini
stracji państwowej. 

§ 7. Zastępcą Wojewody jest Wrce-wojewoda. 
a w razie zachodzącej u niego przeszkody jeden 
z naczelników wydziałów z resortu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, wyznaczony przez Wojewodę . 

Pełnienie funkcji Wice-wojewody porucza na 
wniosek Wojewody Min ister Spraw Wewnętrznych 
jednemu z Naczelników Wydziałów z resortu Mini 
sterstwa Spraw Wewnętrznych_ 

Wojewoda oznacza zakres działania . swego za
stępcy. W razie niemożności pełnienia przez woje
wodę obowiązków służbowych przechodzą na zastępcę 
w okresie zastępstwa wszystkie prawa i obowiązki 
Wojewody. 

Organizacja urzędu wojewódzkiego. 

§ 8. Urząd Wojewódzki składa si~ z Wydlia. 
łów, względnie samoistnych oddziałów. 
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Wszystkie sprawy osobowe urzędników Urzędu 
Wojewódzkiego i urzr::dów Wojewodzie podległych 
załatw i a Wydział PrezydjCllny, który odtlbśr1ic: do 
urzędników, pbzostających na etacie poszcte~Jólnych 
Ministerstw resortowych z3sięga opihji tego NaczEJ
nilm Wydziału 'livzg!ędnie samoistnego Oddział u, któ
remu urzędnik sł uibm",lo podlega. 

Sprawy budżetowe, rńcht.;nko\\'o-l<asawe i fini:ln
sowo-gospodarcze całego Urzędu Wojewód;tkiego 
załatwia Wydział Budżetowo-Gospodartzy. Wydział 
t~ n załatwia również sprawy personalne nii.szych runk
cjonarjuszów Urzędu Wojewódzkiego i Urzędóvv Wo
jewodzie podległych, z wyjątki~!m funkcjonarjuszów 
technicznych, których sprav!'y pe:rsDna!ne ząiatwia 
Okręgowa Dyrekcja Robót \publicznych . 

poza sprawami, o l~tórych mowa w, ustępach 
poprzednich, podział Urzędu Wojewódzkiego na Wy
dzioly względnie samoi tne oddziały oraz przydz i ał 
czynności z zakresu poszczególnych resortów ustala 
Wojewoda na podstawie decyzji włcściwego Ministra 
za zgodą Jv\inistra Spraw Wewn~trznycb. 

§ 9. Okre,go\va Dyrekcja Robót Publicznych 
wchodzi w skład Urz~du Wojewódzkiego, jtl!\O jeden 
z Wydziałóvl i załatwia sprawy, l1ale:i:ące do J~j za
kresu działania z wyjątkiem spraw aćhninistracyjno
prawnych, których załatwienie Woj<'lwóda przekaze 
właściwemu Wydziałow i . 

§ 10. Wydziały Urzędu Wpjewódzkiego dz i elą 
si ę VI miarę koniecznej potrzeby na Oddziały. 

Poszczególne Wydziały mogą posiadać odrębne 
kancelarje; E!{spedytura i Archiwum Główne są 
wspólne. 

§ 11 . , Urzędnicy referendarscy, pod referendar
scy, rachunkowi i l\ancelCltyjhi Urzędu Wojewódz
kiego znajdują się r'!a e,tacie Ministerstwa Spraw 
\Vewnętrznych z wyjątkiem urzędników referendar
skich i podreferend!3fs!,:ich, pow'ołanych w miarę po
t rzeby przez właśC iwych Miristrów do załatwiania 
spraw, opartych nC! za\llodowcj wiedzy fachowej 
poszczególnych resortów (inżynierowie, agronomowie, 
lekarze weterynarj i, l eśnicy i t. p,), a przydzielonych 
do Urzędu Wojewódzkiego z etatu właściv.r'ego Min i
sterstwa. 
. Etat tych urzędników u stalają właściwi Mini
strolJ./ie w porozumieniu ' z Ministrem Skarbu na 
wniosek Wojewody. " 

Minister Spraw Wewnętrznych przeprowadzi 
w porozumieniu z właściwymi N\inistrami oraz Mini
strem Skarbu przeniesienie urzędników z wyjątkiem 
urzędników powołanych przez właściwych Ministrów 
do zalMwiGltl ia spraw, opartych na zawodowej wiedzy 
fachowej, o l<tóryt<h mowa w ust~pie l-ym, na etat 
f"'.inlste rstwa Sprnw Wcwn~trznyc:h. ' 

§ 12. Wszystkie wydatki osobowe i rzeczowe 
Urzr;du Wojc w6dzkitq() obciąiajtt budżet MlnL;terstwil 
S~ raw Wewnętrzny h. 

Wyjątek stallowiq wydatki osobOWe i koszt~ 
podróży urzędników· fachOwych, o kt6rych mowtl 
w pierwszym ustępie § 11, oraz wydatld rzeczowe 
t ych urzędników, potrzebne w zakresie ich specja l
ności (instrumenta techniczne, preparaty i t. d.), 
które to wydatki ponos I budżet w!3:kiw-:cgo resorto
wego Jv\inisterstwa. 

§ 13. Natzeln icy WydZiałów pOnoszą wobec: 
Wojewody odpo\'Jicdtia!ność LU prawidłowy tok 
czynności Wydziału i są b~zpbśrt!dl1lm l słuibowymi 
z\vierzchnikami dodani:!go im personału. 

Wojewoda przekaże stosownie do instrukcji, 
wydanych przez poszczególnych Ministrów w poro
zumieniu . z Ministrem Spfi3W Wewnętrznych Neci el
nikom Wydzialów, wzg l~dnle cddziałów resortowyth 
s A2łnbnie czynności, opartych wyłącz nie na iawo-

wej wiedty. Za czynnGści te ponoszą wyłąćztl f\ 
odpowiedziulność odn:Jśn i 1'1ClClCliiky \\!ydzialów, 
względnie kierownicy bddzi ałów resortowych. 

Powyższy przepis odnosi się tlhelógi<::zoie do 
czynności opartych na fachowej wiedzy rachunkowo
kasowej. 

§ 14; Poszczegó lne Wydz ia ły nie mogą wy~ 
stępować na zewnątrz jako orgaiitl samoistne, lecz: 
wy!ąC;:nie l ramienia Wojewody i w jego imit:tHu. 
Wszelkie Ipisma, wychodzące l llrżędu Wojewódt 
kiego, oraz wszelkie asygnaty pie niqżne podpIsuje 
Wojewoda, względnie urzędnicy przez niego upo
ważnieni . 

§ 15. Organa poszczególnych resort6w, któ
rych okręg i obejmują dwa lub więcej Województw j 

podlegają pod względem osobowym, temu Wojewo
dzie, \V którego okręgu moją śWOją siec\zibEl urzę
dową, zaś pod względem r~eczowyrn wszystkim te
rytorjcllnie właściwym Wojewćctoń1. 

W tych wypadkach \1) drodze osobnych instruk
cji, wydanych przez właściwych Mi nistrów w poro~ 
zumieniu z Jv\ińistrem Spraw W~wn~trznyćh, będzie 
zapewniohy wstys~kim , -irHeresbwanym Wojewodom 
od powiedn i wpływ na sprawy osoDowe, budżetowe 
i gospódarcze tych organów, \VzgI~d ri j e otganów im 
podległych, oraz określony sposób załatwian i a Spraw 
należących do zakresu dz i ałan ia tych organów. 

Min ister Robót Publi tznych przydzie li w rażie . 
potrzeby d o poszczegó lnych Urzędów Wojewódzkich; 
znajdujqcych się poza siedzibą Dyrekcji niezbędne 
siły techniczne. 

§ 16. Poszczególni Jv\inistrowie mogą przepro-
' wadzać przez swoich delegatów l ustrację czynności 
urzędników pozostających na ich etacie o raz czyn
ności poszczególnych Wydziałów i Oddziałów w za
kresie sprew odnośnego r~sortu . Tak o rolpocz~ciu 
lustracji jak i lej wyniku delegat zawiadomi Wojewodę. 

§ 17. Urząd Wojewódzki wydaje Dl i e nnlł" Wo
jewódzki. 

Postanowienia. końcowe. 

§ 18. Znosi się pos1:anbwienia: 
ortykul6w 1-4, o raz 39-42 rozporządzeni~ wy

konawczego Rady ,'V\inishóW z dnia 13 listopa.da 1919 r. 
do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. 
o organizacji władz adn'linisttacyjtiych 11 ihstancji 
(DL. U. R. P. N'2 90 poz. 490); 

§§ 1- 4 i 31-38 rozporzqdzenia Rady ' Mini-, 
strów t 14 matca 1921 r. do ustawy z dnia 3 grud
nia 1920 r. o tyl1'lCl:asowej organizacji władl adm!ni
str<lcyjnych [[ inst<lncji (Województw na obszarze b. 
i\:rólestwa Galicj i i Lcdomerji z W. Ks. Krakowskiem, 
oraz Spisza i Orawy (Dz. U. R. P. N!l 39 poz. 234); 
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§§ 1 ~4 i 32-37 rozporządz€nia Rady Mini
strów z dnia 21 mąrca 1921 i. o ol'g~nizacji władz 
admini:stra.cyjnych II inst<lncji nl;! zien;lącb, przył;;jczo
nych cje) QPSZ?lflJ Rzec;:;ypospolitęj na podstawi\;: umo' 
wy i p.reli~i!1e!rrjnyrn PQ~~>J,u i rozet'!:le, podpisanym 
w Rydze (Dz. U. R. P . .N~ ..:>9 poz . .;,;;;) ;; 

§ :3 rozporządlenia Rdy Ministrów z dnia 30 mar
·ca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 37 i 38 rozpo
rządzenia wykQi'wwC7.ego Raqy fV\inistrów z dnia 13 li
stop'I.da 1919 r. o org~nizc1cji władz administracyjnych 
II instancji (Dz. U. R. P. Un 39 poz. 236); 

wsz€!lkie inne przepisy sprzeczne z postanowie
niami niniejszego rozpon:ądzenia. 

§ 19. Instrukcję, wydane ną podstawie r07-po
rzqdzeń Rady J'v\inistrów wys2czegó!nior1ych w § 18 
przez właścjwych JvUnistrów w porozumieniu z Mini
strem Sprąw Wewnętrznych dla poszczególny:;.h Wy
działów i organów resortowych bKil moc cDowi<'!2u
j '1C~, o ile są nięzgodną z niniej5zern rozporządzeni em. 

§ 20. Rozporządzenie nI niejsze wchodzi w ży· 
cie z dniem ogłoszenia. ' 

Prezf:s Rady f'.1inistrów 
i Minister Skmbu : W. Grabski 

Minist@r Spraw Węvm~trznydl: Soltan 

Minister Przemysłu i Han dlu: Józef l\iedroń 

Minister Reform RoJnych: Z. Ludl~i~wjcz 

t-~inister Rolnictwa i Dóbr Par"lstwowych: Janicki 

M1nister Sprawiedliwości: W!. Wyganowski 

Minister, Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: l1iklaszewski 

Kierownik Ministęrstwą Robót Publicznych: RybczYlls1d 

l<i erownik Ministe rstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
O. Simon 

226. 
Rozporzr:tdzenie Rady Ministrów 

z dnia 18 lutego 192-1 r . 

O służ.bie przygotowawczej i o egzaminie sani
tarnym dla kandydatów na sianO\viska admini
stracyjnych m'zlidników )ęlcarsidch i farmaceu
tycznych I kategorji w p'1l1stwowej służbie 

zdrowia. 

Na zasadzie art. 11 i 12 ustawy o parlstwowej 
służbie cywi lnej z dnia 17 lutego '] 922 r. (Dz. U. R. P. 
}f2 21, poz. 164) zarządza się co następuje: 

§ 1. ł\andyd ac i na stanowiska administracyj
nych urzędników lekarskich i falTnaceutyc:znych! b 
tegorji w parlstwowej słu żbie zdrowia winni odbyć 
służbę przygotowawczą (praktykę), przew idzianą 
wart. 12 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. 
R. P . .f.[g 21, poz. 164) o par'istwowej służb ie cywil
nej i złqżyć egzamin, przepisany niniejszem rozpo
rządzeniem. 
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§ 2. Do sluiby przygotow~wczej W pUl1stwo
wej słLiŻbie zdrowia dopuszczani być mogił kandy
daci, którzy oclpowiadajć,l warunkom, okrl::~IQflym 
w ·art.·6 i 7 ustawy Q pallstwowej słuibie cywilnej , 
jeżeli wykażą się: 

fi. I<andydaci na l ek~rzy urzędowy<:h: 
1) dowodem uprawnieniCl do wykonyw;;mia prak

-cy!,i lek0rskiej po myśli ~rt. 2 ustawy z dnia 
2 grudnia 1921 r. (Dl:. U. R. P. Ng 105, poz, 762) 
o viykonywaniu praktyki lekArskie}. 

B. bndydaci na stanowiska farmaceutów urzę
dovvyc:h: 

1) dowodem ukończenia studjów farmaceutycz
nych w jednej z wyższych uczelni polskich, 

2) dowodem o przysługującem kandycl~towi pra
wie do samodzielnego prowadzenia aptek. 

§ 3. Prośby o dopuszczenie do służby przy
gotowawczej należy wnosić do władzy administracyjnej 
II instancji, \ ',f której okręgu kandydat ma miejsce 
zamieszkania. 

Do pro:śby ffieją być dołąq:óne: metryka uro· 
dzenia, dowód obyvJc.telstwa polskiego, dowód ukoń
czenia wymaganych swdjów, świadectwo zdrowia , 
wydane prze" lekarza urz~dowegQ, oraz dokładny 
własnoręcznie napls(lny życiorys. 

§ 4. O dopuszczeni"u k~ndyd~tp do służby przy
gotowawczej decyduje Minister Spraw Wewnętrz-
nych. ! 

§ 5. Służba przygotowawcza trwa zasadniczo 
jeden rok, z czego 6 miesięcy winien kandydat SPE:
dzić na służbie w jędnej z władz administracyjno-sa
nitarnych, zaś 6 miesięcy : 
lekarze: 

a) na l\Uisie wyszkolenia w Panstwow.ym Zalda- ' 
Gzie Hygieny i . 

b) na specjalnym kursie praktycznym medycyny 
sądowej według przepisów, które wyda Iv\i
nister Sprąw Wewnętrznych. 

farmaceuci: 
n<'l kmsie wysz!~olenia w Państwowym Insty-
tucie f;;lrrnHceutycznym. -

. Kurs wyszkolenia moie być rozpoczęly n;;:j
wcześniej po odbyciu 3-miesięcznej słuiby w jednej 
z władz administracyjno-sanitarnych. 

§ G. O wynilll słuiby przygotowawczej orzeka 
na poJsl3'.yie opinji właściwej Komisji Kwalifikacyj
nej \vl"dz'J, powab na do minnowania., 

Orzeczenie to winno zawierać ocenę uzdolnie nia 
i pilności l,andyc,ata oraz jego zachowania się w służ 
bie i poza służbą. 

W razie ujemnego wyniku służby przygotowaw
czej może \·/ładza, powol,ma' do n,iZ!!1owi:mia, . zwol 
nic J~a ndydata ze siużby lub orzec prledrużenie służ
by przygotcwawez':.j , jednak najwyżej na przeciąg 
dalszych dwuch lat. 

Jeżeli ponowna ocena wypadnie ujemnie, nCl -
leży kandyd\ita zwolnić ze sluiby. ' . 

§ 7. Po lIkorJczeniu 1-go, a przed upływem 
3'Go roku służby przygotowawczej z dodC\tnim wyni 
kiem, winien l".mdyd at poddać się egz~mj no\Vj san i
tClrnem u. 
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