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Dziennik Ustaw. Poz. 959, 960 i 961. 1469 

§ 1. Osoby prawa publicznego (instytucje 
ubezpieczenia społecznego, związki komunalne, gmi
ny wyznaniowe i t. p.) nie mogą swojej wolnej go
towizny bieżącej lokować . w innych instytucjach kre
dytowych, jak tylko W Banku Gospodarstwa ł<rajo
wego, w Pocztowej Kas ie Oszczędności, W Państwo
wym Banku Rolnym lub w Polskim Banku Komu-
Plllnym. " 

Przepis powyższy nie ma zastosowania, o He 
w miejscowości, gdzie ma siedzibę osoba prawa pu
blicznego, niema oddziału wylej wymienionych in
stytucyj kredytowych. 

§ 2. Związki komunalne mogą lokować bęz 
ogranit::zeń przewidzianych w § 1 swoją gotowiznę 
we własnych instytucjach kredytowych. 

§ 3. j\iinister Ska rbu w porozumieniu z Mini
strem Sprawiedliwości mocen jest ograniczenia, prze
widziane w § 1 niniejszego rozporządzenia, W drodze 
wyjątku rozciiijsnąć na pizypadki, w których na mocy 
obowiązujących przepisów osoba, uprawniona do 
dysponowania wolną gotowiznq, działa w charelkterze 
opi.ekuna, kuratora lub powiernika. 

§ 4. Upoważnia się j\\inistra Skarbu do wyda
wania w porozumj~nju z właściwym minIstrem, do 
l,tórego nalety n~dzór nad daną osobą prawą pu
bliC:%fll;;lgo, ro~porządzeti , ustalających szczegóły ogra
niczeń, prze:wid,d~nych w § 1. 

§!). RO~PQiządzenle niniejsze wchodzi w życie 
z. dniem l stycinig 1925 r, 

§ 6. Wykonanie nin iejsżego . rozpon~ąd;zenia 
powierza się Ministrowi SkŹli"P U VI porozumieniu 
l. właściwymi ministrami. 

Prezydent Rzeczypo~politej: S. Wojci(!ctJowski 

prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. Orqbski 

Minister Sprawiedliwości A. Życbliń~ki 
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Ro:zporządzęnie Rady Ministr6w 
z d i1i~ 26 listopadą 1924 r. 

w sprawie zastosowania przepisów rozporzą
dzenia F~ł1dy Ministrów z dnia 2~ marca 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N2 32 poz. 321) do urze,:dników zaj
mujących stanowiska I kategorji w Prolmratorji 

Generalnej R~eczypo:spoIitej Polskiej. 

Na mocy art. 1;3 ustawy l. dnia 5 gruclnia 1923 r. 
o uposażeniu s<\dziów w sądow'nictwiepow$zechnem 
i administracyjnem oraz p rokuratorów (Dz. U. R. P. 
N2 134 pez. 1107) z Zlrządza się , co nąstępuje: 

§ 1. Przepisy ro zporządzenia Rpdy Ministrów 
z dnia 26 marca 1924 r, W sprIJwlę Hc;::enj~· czasu 
spędzonego w służbie państwowęj n iesędziowskiej, 
tudzież czasu spędzonego w służbie pąństwowej sę
dziowskiej i prokurators!dej w wypadka~h przejścia 

z jednej kategorji służby do drugiej w dziale Mini~ 
sterstwa Sprawiedliwości (Dz. U. R. P. N232 poz. 321) 
stosuje sio:; analogicznie do urzędników zajmujących 
stanowiska I kategorji w Prokuratorji Generalne) Rze
czypospolitej Polskiej w wypadku przejścia ze służby 
państwowej w Prokuratorji do służby państwowej 
sędziowskiej lub prokuratorskiej braz do s~dziów 
i prokuratorów VI wypadku przejścia do służby W Pro
kuratorji Generalnej na stanowisko I kateg,orji. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza si~ Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spra
wiedliwości i Ministrowi Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w :tycie 
z dniem ogłoszenia. 

. Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

Minister SJ;>rawiedljwości: A, tycbliński 
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Rozporządzenie Rady Minhstr6v/ I 
z dnia 5 grudnia 1924 r. 

o ustaleniu tabeli stanowisk we władzach 
i urz'1dach państwowych na r. 1925. 

Na mocy art. art. 11 i 17 ust~wy z QIl. 17 luteg~ 
1922 r. o państwowej służbie ,ywilnęj (D4. U. R. P. 
N!l 21, poz. 164) zarządZi=! się (:0 nastflPYJell , 

§ 1. Wykaz stanowisk olą PDs~c;;espłRych 
władz i urzędpw na rqk 1925 oię ł;>ęd~ie ogłoszony. 

§~, RQ;I;por~ądz~ni~ njnjej§~e: Wl:;l1od~i W życie 
z dniem ogłoszenia. I 

Prezes Rady Ministrów 
h. i Minister Skarbu: W. arabsld 

Minister Spl'ąw WeGmętrznych: Ratajski 

Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 

. fv'lir)ister Sprawiedliwości; Ą. Życbliński 

Ministęr Wyznań R!=1igijnych i Oświecenia Publicznego: 
frliklaszowskl 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. ~kl'zyI'iski 

Ministęr Pri:ęiTlysłu i liąndlu: Jó~~f [\;eqrgń 

Miflister Pr&cy i Opieki Społecznej: F. Sakal 

Minister Kolei: Tyszka 

Minister Reform Rolnych: W. K(Jpc~yńsk; 

Kiero~vn ik Ministerstwa Robót Publicznych: Rybczyń$kl 
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