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6) obsadzania s tanowisk służbowych w ramach 
ustawy z dnia 17 lutego 1922, r. o par1stwowej służbie 
cywilnej (Dz. U. R. P. N2 21, poz. 164); • 

7) udzielania przewidzianych ustawami koncesji; 
8) zezwalania na zakupy, uskuteczniane zagra

nicą od 10.000 fr. złotych wzwyż ; 
9) innego rodzaju sprawy, których załatwienie 

Ministe r Przemysłu i Hand)u wyłączy z zakresu dzia
łania Ge neralnej Dyrekcji Pbczt i Telegrafów. 

§ 3. Zakres dZia ła ni a Generalnej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów obej muje wszystkie władze, urzędy i urzą 
dzenia pocztowe, telegraficzne, telefoniczne i radjo
telegraficzne. 

Stanowi ona VI ramach Mi nisterstwa Przemysłu 
i Handlu odrębną ' j ednostkę adm i nistwcyjną i poro
zumiewa się bezpośrednio z innemi Mi nisterstwami 
i władzami cent,alnemi, oraz z zagranicznemi zarzą
dami pocztowe mi i telegraficznemi w sprawach, wcho
dzących w zakr,es zarządu Poczt j Telegrafów oraz 
wykonania rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu. 

§ 4. Na 'czele Generalnej Dyrekcji Poczt i Te
legrafów 'stoi Generalny Dyrektor Poczt i Telegrafów, 
któremu przydziela się do pomocy dw óch Wicedy
rektorów i który rozstrzyga ostatecznie we wszystkich 
sprawach ' zZlrządu Poczt i Telegrafów, niezastrzeżo
nych Ministrowi Przemysłu i Hand lu. ' 

§ 5. Generalna Dyrekcj21Poczt i Telegrafów 
dzIeli si~ na 11 Wydziałów, a mianowicie: ' . 

1) administracyjny, 2) osobowy, 3) budżetowo
rachunkowy, 4) ogólno-gospodarczy, 5) organizacyjny, 
6) pocztowo-krajowy, 7) pocztoi,vo-zagraniczny, 8) ko
munikacyjny, 9) eksploatacji telegrafów i telefonów, 
10) budowy i konserwacji, 11) radjotelegraficzny. 

Zakres działania poszczególnych wydziałów określi 
Minister Przemysłu i Handlu. 

§ 6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza si~ Ministrowi Przemysłu i Handlu. 

§ 7. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w życie · 
~ dniem ogłoszenia. "'-

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecgowski. 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski . '. 
Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

86. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 18 stycznia, 1924 r. 

w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra 
Zdrowia Pl,lbli4;:~nego. 

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 28 Iistoptlda 
1923 r. o znies ieniu i'\i n. Zdrowia Publicznego (Dz. 
U. R. P. N!! 131 poz. 1060) zgodnie z uchwalą Rady 
Ministrów z dnia 14 stycznia 1924 r. zamidznm co 
nash;puje: • 

§ 1. Sprawy, podlegaj~e dotychczas kompe
tencji J\linistra Zdrowia Publicznego przechodzą do 
kompetencji j\'l inistra Spraw Wewqętrznych z wyjąt
Idem s praw, wyszczególnionych w § 2 niniejszego 
rozporz'ldzenia. 

§ 2. Do kompetencji Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej przechodzą następujące sprawy z kompe
te ncji Ministra Zdrowia Publicznego (art. 2 zasadni
czej ustawy sanitarne j z dnia 19 lipca 1919 r: Dz. 
P. P. P. N2 63 poz. 371): 

. 1) lekarska opieka nad dzieckiem i macierzyń
stwem bez eugeniki i szpitalnictwa (p. 3 Zas. Ust. 
San.), 

2) współdzia ła nie w sprawach lekarskiej opieki 
nad inwalidami ·j I~ai ekami (p. 5 ZZlS. Ust. San,), 

3) sprawy osiedleńcze bez hygjeny i sanitarnej 
inspekcji mieszkaniowej (p. 10 Zast. Ust. San.), 

4) sprawy hygjeny pracy w przemyśle, gór
nictwie i rzemiosłach, w komunikacji lądowej i wod
nej, zza,strzeżeQiem współdziałania Ministra Spraw 
Wewnętrznych oraz odnośnie do przedsiębiorstw 
państwowych równieź i innych Ministrów, pod ' któ
rych - za rządem znajdują się te przedsiębiorstwa 
(p. 12 Zas. Ust. San.), , 

5) sprawy opiekuńcze (nstytucji i towarzystw 
o celach leczniczych i hygjenicznych (p. 21 ·Zas. Ust. 
~n~ ' r 

/ 

§ 3. Uprawnienia Ministra Zdrowia Publicznego 
w tych ustawach i rozporządzeniach, których wyko
nanie jest przekazane Ministrowi Pracy i Opieki Spo
łecznej względnie Ministrowi Pracy i Opieki Społecz
nej VI porozumieniu z fllinishem Zdrowia Publicz
nego p rzechodzą, co do spraw wymienionych w § 2 
niniejszego rozporządzenia, na Ministra ,Pracy i Opieki 
Społecznej. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żYcie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. WojcZecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 
, \ 

Minister Spraw Wewn~trznych: Sof tan 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski 

87. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia. 2 stycznia 1924 roku 

\V przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 f. 

o banderze i znakach rządowych statków 
morskich. 

Na mocy art. 1 punkt 8 ustawy z dnia 1 sierp
nia 1919 r. o godłach i barwach Rzec:zypo~politej 
Polskiej (Dz. U. R. P. N2 69, poz. 416) zarządza si~ 
co nast~puje: ' / 

\ 

§ 1. W końcu , ust~pu drugiego § 3 rozporzą
dzenia RZ'ldy Ministrów z dnia 2 pll:idziernika 1922 r. 
o banderze i znakach rządowych statków morskich 
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