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g) przy studjach rolniczych: 1) świ a de ctwa ukoń
§ 6. W wypadkach wątpliwych, nie obj ętych
czenia czteroletniego kursu ncClk na studjum postanowieniami poprzednich paragrafów rozporzą
rolniczem , względnie na wydz'iale rolniczym dzenia niniejszego decyduj e, jakiemu poziomowi wyuniwersytetu Jagiellońsk i ego \V Krakowie, kszta łcenia (wyższe, średnie) odpowiada przedsta2) dyplomu inżyniera rolnika w politechnice wiony dowód z ukończenia szkoły lub złożen ia egzaLwowskiej, 3) dyplomu in żyniera rolnika, minów w kraju lub zagranicą, Rada Ministrów na
leśnika ) ub ogrodnika w szkole Głównej Gowniosek Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Publicznego.
h) przy studjach weterynaryjnych: dyplomu le§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
karza weterynarji w f\kademji Weterynaryjz
dniem
o głoszeni a i winno być stosowane również
nej we Lwowie,
przy
wykon
ani u postanowień art. 116 ustawy o pań
. i) przy studjach han dlowych: dyplomu ukończe
nia wyższej szkoły Handlowej w Warszawie, stwowej służbie cywilnej.
j) przy studjach farmaceutycznych: matury gimPrezes Rady Ministrów
nazjalnej i dyplomu magistra farmacji,
i Minister ?karbu: W. arabski
k) przy studjach dentystycznychi: matury gimnazjalnej i dyplomu lekarza-dentysty w. Par'!- . Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski
stwowym Instytucie Dentystycznym w War- Minister Spraw Zagranicznych: Maurycy ZamoyskI
szawie,
1) św ia dectwa i dyplomu w jednym z wyższych Minister Spraw Wojskowych: Sikorski
zakładów nauko>wych odpowiadającego warunkom, wyszczególnionym w §§ 1 i 2 roz- Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibner
p orządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego
Minister Wyznań Relig ijnych
1922 r. (Dz. U. R. p. N2 22 poz. 183), jak
i Oświecenia Publicznego: Miklaszewski
również świ adectwa względnie dyplomu, odMinister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń
powiadającego warunkom wyszczególnionym
w ustawie z dnia 21 września 1922 roku Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych
w przedmiocie tytułu inżynier;) (Dz. U. R. P.
i Kierownik Ministe rstwa Reform Rolnych: Janicki
N2 90 poz. 823) tudzież wart. 5 ustępy: a) ,
c), d), e), f), k), ustawy z dnia 26 września Minister Kolei Żelaznych: Tyszka
1922 r., dotyczącej kwalifikacji zawodowych
do nauczania w szl\Olach średnich ogólno- Minister Pracy i bpieki Społecznej: Darowski
kształcących i seminarjach
nau czycielskic h Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych:' Rybczyński
państwowych i prywatn ych (Dz. U. R. P.
N2 90 poz. 828).
.
Ponadto za posiadających wys tarcz ające egzaminy, wymagane do o siągnięcia stanowiska I kategorji . w państwowej służbie cywilnej, uwa ż a się tych
21 pośród czynnych w chwili wydanra niniejszego roz630.
porządzeni a funkcjonarjuszów, którzy na mocy ustaw
\uposażeniowych z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P.
Rozporządzenie Rady Ministrów
N2 65 poz. 429-435) i rozporządzer'l Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 1924 r.
z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz~ U. R. P. N2 77 poz. 521)
j z dnia 27 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 22 poz. 183)
pobierali dodatki za studja wyższe" względnie na O wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o pań
stwowej służbie cywilnej.
podstawie ustępu końcowego art. 100 ustawy z dn.
9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów
Na zasa dzie ustępu 3 art. 116 ustawy o państwo
państwowych i wojska (Dz. U. R. P. N2 116 poz. 924)
wej
służbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U.
uzyskali wyższy szczebel uposażenia.
R. P. N2 21, poz. 164) zarzą dza się co następuje:
§ 4. Za egzaminy wysta rczające przy wykształ
§ 1. Urzędników, pozostających obecnie w pań
ceniu średniem ogólnokształcącem lub zawodowem
stwowej służbie cywilnej w rozumieniu ustawy o pań
uważa się: uzyskanie świadectwa (atestatu) dojrzastwowej służbie cywilnej z dni a 17 lutego 1922 r.
łości, albo świadedwa z całkowitego ukotlczenia
(Dz.
U. R. P. N2 21, poz. 164), może ;właściwa wła
kursu nauk, uprawn iającego do ,studjów w charakterze słuchacza (studenta) zwyczajnego w zakładach dza ustalić w służbie państwowej pod warunkiem
naukowych, wskazanych w § 1 niniejszego ro zporzą  złożenia z pomyślnym wynikiem egzaminu praktyczdzenia, albo też świadectwa ukończenia, względnie nego, prZepisanego niniejszem rozporządzeniem. , \
ostatecznego ukończenia szkoły średniej zawocjowej
§ 2. Z pośród zakwalifikowanych przez wła
i praktyki, o ile ta praktyka jest wymagan,a.
ściwą władzę do ustalenia zwolnieni są od składania
§ 5. Za wykształcenie, wystarczające do osiąg egzaminu praktycznego:
a) urzędn icy, kt6rzy w służbie Państwa Polnięcia stanowiska JII kategorji w państwowej słutbie
skiego złożyli z pomyślnym skutkiem egzacywi lnej, uważa . się ukończenie sz koły powszechnej,
lub 3 klas slkoły średniej og6lno-kształcącej lub zamin praktyczny na podstawie poprzedni? obo'
wo_wej.
wi~:wJącyc:h prlepls6w;
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b) urzędnicy IV, V i VI stopnia służbowego,
którzy posiadają wykształcenie wyższe, zakończone przepisanemi egzam in ami, pozostają bez przerwy przynajmniej od 2 lat, licząc wstecz od dnia 1 kwietnia 1924 r. na
służbie państwowej cywilnej i mają d o brą
kwalifikację
stwierdzoną o ile chodzi
o urzędników VI sto sł.-przez Komi sję Kwalifikacyjną, o ile zaś chodzi o urzędnikówrlV
i V st. sI. przez właściwą władzę przełożoną;
c) urzędnicy IV, V i VI sL sł., którzy po zostają
bez przerwy przynajmniej od lat 2-ch w pań
stwowej służbie cywilnej, licząc wstecz od
dnia l ' kwiet nia 1924 r., i mają przynajmt:liej
dobrą kwalifikację, stwrerdzoną
w sposób
wskazany w ustęp ie b), a zajmuj-ąc stanowiska samodzie lne i kierownicze kategorji I,
posiadają
conajmmej ukończone ogólnokształcące
lub
zawodowe
wykształcenie
średnie;
urzędnicy

od IV do VIII sto si., którzy, pood lat 5-ciu w państwowej służbie
cywilnej, licząc wstecz od dnia 1 kwietnia
1924 i mają przynajmniej dobrą kwalifikację,
stwierdzoną - o ile chod zi o urzędników od
VI do VIII st. sł. przez' Komi sję Kwa lifikacyjną-o ile zaś chodzi o urzędników IV i V
sto sI. prze} właściwą władzę p rzełożoną, a zajmując stanowiska I kategorji, posia dają conajmniej ukończone ogólno· kształcące lub
zawodowe wykształcenie średni e;
e) wszyscy urzędnicy zajmujący sbnowiska II kategorji, którzy pozostają bez przerwy od lat
trzech w państwowej służbie cywilnej, licząc
wstecz od dnia 1 kwietnia 1924 i posiadają
conajmniej dobrą kwalifikację;
f) wszyscy urzędnicy, zajmujący stanowiska kategorji m, o ile pozostają b ez przerwy w słu
żbie państwowej cyw ilnej od lat trzech, licząc wstecz od dn ia 1 kwietnia 1924 i poII
I
siadają conajmniej dobrą kwalifikację.
W wyjątkowych wypadkach Rada [V1inistrów
może indywidual nie na um otywowany wniosek wła
ściwego Ministra zwolnić od obowią zk u składania
egzaminu niektórych urzędników, zajmujących stanowiska kategorji I i II, do których nie s tosują się postanowienia punktów a) do f).
d)

zostając

§ 3. Urz ędnicy, zwolnieni od składania egzaminu na zasadzie § 2 jak również urz ę dnicy, którzy
złożyli z pomyślnym wy'nikiem egzam in przepisany
niniejszem rozporządzeniem, o ile maj ą być ustaleni
w służbie na zajmowanem stanowisku, a nie posiadają poziomu wykształcenia przepisanego wart. 11
ustawy o pańttwowej służbie cywilnej dla dcwej kategorii stanowisk, otrzymują z urzędu zwolnienie od
wykazania wymaganego poziomu wykształcenia.
§ 4. Urz e dnicy, niezwolnieni od egzaminu na
zasadzie § 2, składają egzamin pise mn y i ustny z wyjątkiem urz ędników służby rachunkowo-kc:sowej Ilkategorji i urzędników III kategorji, którzy składają
egzamin tylko ustny.
Egzamin ustnj winie n o dbyć się n njpóź niej
w terminie 3·dniowym po pisemnym.

937

W urzędach specjalnych może być zarządzony
dodatkowy egzamin praktyczny.

§ 5. Egzamin pisemny polega na wypracowaniu tematow, wybranych przez Komisję egzaminacyjną na wniosek poszczególnych egzaminatorów.
Przedmiotem wypracowania ma być rozstrzygnięcie jednej lub dwóch spraw · administracyjnych
Zl dz.ialu służby egzaminowanego urzędnika na podstawie aktów, oraz op.racowanie sprawozdania do
władz wyższych.

Przy wyborze przedmiotu winna Komis ja baczyć na to, aby kandydat o średniem uzdolni e niu
rnófJł wypraco wać zadanie w pr zeciągu 6-ciu godzin.
WypracowCJnie zadania nie może w żadnym razie
trwać dłużej, niż 8 godzin.

Egzamin pisemny odb ywa się w lokalu urzę
dowym pod nadzorem jednego z członków Komisji
lub innego wyznaczonego urzęd nika. Kandydat winien mieć możność korzystania ze zbioru ustaw i rozporządzeń, wszelka inna pomoc, w szczególności porozumiewanie się kandydatów między sobą, lub z innemi osobami, jest nie dopuszczalne.
Kandydat po ukof1czeniu wypracowania przed
opuszczeniem loka lu urz ędoweg o oddaje je urzędni
kowi, sprawującemu nCJdzór, który stwierdza na wy·
pracowa niu czas rozpoczęcia i ukończenia wypracowania i zabezpiecza wypracowanie przez opiecze:to'
wiJ.nie.
Egza mi n pisemny może się odbywać równocześnie z kilku kandydatami.

§ 6. Egzamin ustny odbywa się z każdym kand ydat e m zosobna i nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
Przedmiotem egzaminu ustnego jest:
1) dla urzędników zajmujących stanowiska I kat e gorji: znajomość ustawy konstytucyjnej, ustrój i zakres działania władz i urzędów państwowych i samo~
rządowych, przepisy o państwowej służbie cywilnej,
ogólne zc::::ady ka:1celaryjno-manipulacyjne, szczególna znajomość ustaw, przepisów i instrukcji tego
działu administ racji państwowej, w którym urzędnik
pełni służbę.

Prócz tego winien kandydat przy egzaminie ustnym objaśnić załatwienie tematów egzaminu pisemnego.
Pon a dto kandydaci, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego, zakończonego przepisanemi
egzaminami, podl egają egzaminowi z przepisów prawa
cywilnego i karnego, których znajomość potrzebna
jest w pełnieniu służby w dziale, gdzie są zatrud~
nieni.
2) Dla urzędników zajmujących stanowiska lIka·
teg.o rji: , ogólna znajomość zasad ustawy konstytucyjnej, ustroju i zakresu d z iałania władz i urzędów
państwowych i samorządowych, przepisów o pań
stwowej służbie cywilnej, przepisów kancelaryjnomanipulacyjnych, tudzież ' znajomość ustaw, przepisów 'i instrukCji tego działu administracji państwo
wej, w którym urzędnik pełni służbę.
Prócz tego winien kandydat przy egzaminie
ustnym wyjaśnić za.Jatwienie tematów egzaminu pisemnego.

I.

938
-,

Mo

-

.- -

h

"

-

=

bzlehnlk Ostaw Pot. 630.

3) Dla urz~dników zajmujących stanowiska lilkategorji:
6) dla wszystkich urzędników: ogólna znajomość
ustroju władz i urz~dów państwowych oraz
przepisów o państwowej służbie cywilnej,
ponadto
'
b) dla urz~dników kancelaryjnych dokładna znajomość przepisów kancelaryjno-manipulacyjnych tudzież ogólna znajomość przepisów
o opłatach stemplowych;
c) dla urz€!dników fachowych: znajomość fachowych przepisów administracyjnych tego działu, w którym kandydat pełni służbę.
Przepisy artykułu niniejszego stosują się analogicznie przy ewentualnem egzaminowaniu funkcjonarjuszów policji państwowej, straży celnej i t. p.
być spodo którego wpisuje się: daty odbycia egzaminu, skład Komisji egzaminacyjnej, tematy
egzaminu pisemnego, ocen€! wypracowań, pytania
egzaminu ustnego, ocen€! poszczególnych odpowiedzi, tudzież uchwałę ł\omisji co do ogólnego wyniku
egzaminu.

§ 7. Z przebiegu 'egzaminu winien

rządzony protokół,

§ 8. Przy przeprowadzaniu egzaminu winna
Komisja egzaminacyjna zwrócić uwagę nie tyle na
teoretyczną znajomość przepisów, ile raczej na zdolność pojmowania i praktycznego zastosowania obowiązujących ustaw i przepisów.
Wynik egzaminu ocenia się według skali nast~pującej:

1) zadawalający, jeżeli wiadomości kandydata
lą· wystarczające,
daŁa

2) niezadawalający, jeżeli wiadomości kandynie są dostateczoe,
.
Uchwała Komisji egzaminacyjnej zapada wic:k-

szością głosów.

~

W razie ujemnego wyniku może być w wyjąt
kowych wypadkach, na wniosek Komisji egzaminacyJnej, względnie na wniosek bezpośredniego przełoi.onego, zarządzone przez właściwą władzę naczelną
powtórzenie egzaminu.

§ 9. Na dowód złożenia egzaminu otrzymuje
kandydat świaqectwo, sporządzone według załą czo
nego wzoru. Swiadectwo ma być podpisane przez
członków Komisji i zaopatrzone pieczęcią urzędu,
przy którym Komisja została zorganizowana.
§ 10. Kandydatom, którzy pełnią służbę nie
w siedzibie Komisji egzam inacyjnej i poddają si~ po
raz pierwszy egzaminowi, należą się normalnie djety
i koszty podróży.
§ 11. Komisje egzaminacyjne ostanawia się
dla urzędników, włądz naczelnych przy tych władzach,
dla urzędników II i I instancji przy władzach Ił instancji a · w szczególności:
1) przy Urzf:1dach Wojewódzkich i Delegacie
Rządu w Wilnie dla urzędników władz i urzędów li
i I instancji administracji ogólnej i urzędników innych
urzędów administracyjnych I i Ił instancji w obrębie
dimego województwa, przy których nie utworzono
osobnych Komisji;
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2) przy I zbaćh Skarbowych dla ws~ystkich urzęd
ników władz i urzc:dów l i II instancji podległyc h
Mi nisterstwu Skarbu. Utworzone przy Izbach Skarbowych Komisje egzaminącyjne dla urzędników służ
by rachunkowo- kasowej są czynne także dla urzęd
ników rachunkowo-kasowych władz nieskarbowych,
przyczem w skład Komisji egzaminacyjnej w miejsce
jednego z jej członków, wskazane go przez przewodni czącego Komisji, wchodzi wyższy urzędnik służ by
rachun kowo-kasowej odnośnego działu urz~du pań
stwowego, wyznaczony przez Naczelnika władz y II
instancji tego działu;
3) przy Sądzie Najwyższym i Sąd"ch l\pelacyjnych dla urzędników tych sąd ó\v, p rzy Sąda c h Okrę
gowych-dla urzędników sądów okręgowych, sądów
pokoju oraz urzę\dników zarządu więzień~
4) przy Kurc:.torja/:h Szkolnyćh dla urzędników
I i II instancji podległych tym Kuratorjom;
5) przy O kręgowych U rzędach Ziemskich dla
urzędni ków tym urzędom podległych;
6) przy Okręgowych Dyre'kcjach Poczt i Tele·
grafów dla. urz~dników tych urz~dów;
7) przy biurze Sejmu i Senatu dla urzędników
kancelarji Sejmu i Senatu;
8) przy O kręgowych Urzędach miar-dla urzęd
ników służby legalizacji narzędzi mierniczych;
9) przy Wyższych Urzędach górniczych -dla
urzędników wyższych okręgowy ch urzędów górniczych;
10) przy Zarządach Okręgowych lasbw paristwowych-dla uriędn ików państwowej siużby techniczna-l eśnej.

§ 12. Komisja· egzaminacyjna s!dada si€! z przewodnicUlcego i dwóch egzaminatorów. Dla każdej
Komisji ustan awia się zastępcę przewodnicząceg o
i odpowiednią ilość zast~pc6w egzaminatorów, któ-.
rzy wchodzą w skład Komisji w ra zie nieobecności
przewodniczącego względnie egzaminatorów.
§ 13. Przewodniczących, egzaminatorów względ
nie ich zastępców dla Komisji egzaminacyjnyc h,
utworzonych przy władzach naczelnych ustanawia
szef danej władzy. Dla Komisji utworzonych ·przy
władzach II iflstancji przewodniczących Komisji oraz
ich zastępców ustanawia szef właściwej władzy naczelnej na wniosek odnośnego Naczelnika władzy II
instancji, egzaminatorów zaś dla tych Komisji oraz
ich zastępców ustanawia Naczelnik władzy II insl:ancji,
przy których utworzono odnośne Komisje.

. § 14. 1) Przewodnicżącym Komisji egzaminacyjnej dla urt~dników zajmujących stanowiska l kategorji, może być ustanowiony tylko urz:;:dnik, po. siadający ukończone wyższe wykształcenie prawnicze
z przepisanemi egzaminami, jeden zaś z egzaminatorów musi posiadać ukończone wyższe wykształce
nie fachowe z przepisanemi egzaminami t. j. prawnicze, techniczne, lekarskie, weterynaryjne, ilgiOnomiczne, leśne i t. d., zależnie od tego, których działów
służby u rzędnicy pod legają egzaminowi w odnośnej
Komisji.
.
2) Przewodniczącym Komisji egzaminacyjnej dla
urzędników II kategorji może być ustanowiony tylko
urz~dnik, posiadający ukończone wyższe wyksztakeó
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nie prawnicze z przepisanemi egzaminami, zaś z egza'
minatorów, przynajmniej jeden, 'v\tinien być dobrany
z tego dz iału służby, w którym pełni słuib~ egza'
minowany urz~dnik.
3) Przewo dniczącym Komisji dla urze:dników
III kategorji, może być ustanowiony urzędnik z pelnem ukończonem wyższem, względnie . średniem wykszta łceniem, zaś egzam inatorowie, przynajmniej jeden, winni być dobrani z tego działu służby, w którym p ełni służbc:: eg zaminowany urzc::dnik.
4) O ile dana władza, przy której utworzoną
ma być Komisja egzaminacyjna nie rozporządza odpowiednimi urzędnikami, względnie urzędnikami danych dz i ałów służby, którzy m ieliby by c ustanowieni
egzaminatorami, może być powolany jako egzami·
nator do Komisji urzędnik innej władzy lub urzędu
za zgo dą i na wniosek Naczelnika odnośnej władzy.
5) O ile z jakichkolwiek powodów zaszłyby
trudno ści u tworze nia Komisji egzaminacyjnych przy
władz ach wymienionych w § 1 może właściwa wła·
dza naczelna prz ekazać egzaminowanie kandydata
z odnośnych okręgów Komisjom egzaminacyjnym
przy innych wł adzach 11 instancji tego samego działu

Załącznik do roz~_ Rady ' Mln.
z dn. 26 czerwca 1924 r. (§ 9) p02. t)30.

ŚWIRDECTWO.
Pan
(charaIder

służbowy)

•.........." ......, ...................................
poddał si~

_-'- --

w dniach ............,_ ... _..,._
na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z d nia
26 czerwca 1924 r. egzaminowi na stanowisko .......- kI!!tegorji służby w ' dziale "............... _...... _._. __,._.__ ~ _ _ __
i ,z/ożył go z wynikiem _ _ _ _ _- - Warszawa,

192._ r.

dnią ..
Piecze;ć

Komisja egzaminacyjna przy ___,
Przewodniczący

Komisji:

Komisarze egzaminacyjnI:

służby.

winny być zło
przewidziane w OlmeJsze m rozpo rządzeniu
egzamina ustanawia się na dzień 1 lutego 1925 r.
Po tym terminie może nast q pić tylko powtórzeni e
egza minu.

§ 15. Term in do którego

631.

~one

Rozp orządze nie niniejs ze wchodzi w ży
cie z dniem ogłos ze nia. Równocześnie tracą moc
obowiązującą przepisy: § 13 rozp. Rady Ministrów

§ 16.

z dnia 26 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. N9. 127
poz. 1045), § 14 w rozporządzeniach Rady Ministrów
z dnia 21 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. N9. 13
poz. 113, 114, 115, 116) i § 18rozp. Rady Ministrów
z dnia 18 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. Ni! 21 poz. 226).
Prezes Rady Ministrów
i Minister Skarbu: W. arabski
Minister

Sprawiedliwości:

WI. Wy ganowski

Minister Spraw Zagranicznych: Maurycy Zamoyski
Mfnister Spraw Wojskowych: Sikorski
Minister Spraw Wewne:trznych: Z. HiJbner
Minister Wyznań Religijnych
i O świecenia Publicznego: Miklaszewski
Minister

Przemy słu

i Handlu: Józef

Kiedroń

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwo wych
i Kierownik Ministerstwa Reform Rolnych: Janicki
Minister Kolei Żelaznych: Tyszka
Minister Pracy i Opieki

Społecznej:

L. Darowski

Kierownik Ministerstwa RQbót Publicznych:
Rybczyński

(

,

Rozporządzenie

Rady

'"

Ministro~

z dnia 26 czerwca 1924 r.
O

ustanowieniu tabeli $tanowisk we
i

władzach

urzędach pań stwowych.

Na mocy art. 11 i 17 ustawy o pańs twowej
cywilnej z dn. 17 lutego 1922 r. (Dz. U.
R. P. N!1 21, poz. 164) zarządza sit: co nast~pl1j e :

służbie

§ 1. Ustanawia się dla poszczęgólnych władz
i urzędów Rzeczypospolitej załącz oną tabele: (szemat)
stanowisk tudzież tytu łów i stopni służb owych do
tych stanowisk przywiązany ch.
Ustanowione w tabeli stanowiska oraz przywi ą 
zane do nioh stopnie służbowe mają być nadawane
przez właś-::iwą władzę, powołaną do mianowania,
na podstawie rocznego wykazu stanowisk, przewidżianego w § 2.
/

,;
§ 2. I'la I<aidy rok b uqżetowy Rada Ministrów
na wniosek właściwego ministra, przedstawiony w po·
rozumieniu z lv\inistrem Skarbu, uchwala dla poszcze·
gólnych władz i urzędów wykazy stanowisk. W wy·
kazach tych winna być określona ilość stan owisl~, prze·
widzianych na dany rok budżetowy, tudz i eż wska·
zane stopnie służbowe, w jakich stanowiska te mogą
być w tym o kresi e obsadzane. Wyk az te n winien
być nie później jak w paźdz iern ik u poprzedzającego
roku o głoszony w gazecie rządowej.
Przepisy powyższe mają zastosowanie również
i do biura Sejmu i Senatu z tą zmiana, i ż wniosek
na Radę Ministrów prżedstawia Minjst~r Skarbu po
uzgodnien iu projektu wykazu z Marszałkami Sejmu
i Senatu.
Postanowienia § niniejszego dotyczą również
wykazu na rok 1925.

<

