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449. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

:t dnia 4 lipca 1929r. 

VI sprawie f!lliany rtlf;portądżenia Rady Ministrów 
z dnia 26 cżetwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli sta

nowisk we władzach i urzędach państwowych. 

Na podstawie att. 11 i 17 ustawy o pań:stwowej 
służbie cywil1nejz dnia 17 lutego 1922 roku (Dz. U. 
R. P. Nr. 21, poz. 164) zal1Z'l!dza się co następuje: 

§ t. W załączniku Nr. 10 do rozporządzenia 
Ra!dy M-j,n ~shó!w z dnia 26 czerwca 1924 x. o ustano
wieniu tabeH stanowisk we władza,ch i ur.zęda.ćh 
państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, p~. 631) wpro
wadza się nas'tępujące e:miany: 

L W dziale "Centrala" w kolumnie "I kate
gorja. Stanowiska oraz tytuły do nich przywiązane" 

dodaje się: 
po stanowis·ku "Dyrektor Państwowego Insty

tutu Geologicznego" - sta nawisko "Wicedyrektot 
PaństwowegO' In.s tytutu Geolog.łcznego", któremu 
w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada V - IV; 

po stanaw~sku "geolog" - stanowiska "chemik" 
i "kaxtograf" , którym 'W kolumnie "stopień służbo
wy" odpowiada VI - V i 

po stanowisku "w!spółpracownik nauko,wy Głó
wnego UrzęQu Miar" - sŁanow.Lsko "bibliotekarz", 
któremu iW kolumnie "Istopień !służbawy" odpowia
da VII - VIi 

pa stanowi!'!ku "aJdjunkt geolog" ~ stanowisko 
"adjunkt ćhetnik",.któremu w ko!lumnie "stopień słu
żbowy" odpowiada VIIi 

po stanow1sku "asystent geobg" - stanowisko 
"asystent chemik", któremu ":N kolumnie "stopień 
służbo'wy" odpawiada VIII. 

II. W ·dziwle "Władze i instytucje podle.głe". 
1. W kolumnie "I kategorja. Stanowiska oraz ' 

tytuły do nich przywiązane" 

skreśla się: 
stanowisko ,maCize'l,nik ok'ręgowy legalizac,ji na

.rzę,dzi mierniczych" i 

dodaje się: 
po stanowisku "naczelnik okręgowego urzędu 

górniCizegó" stanowisko "naczelnik okręgu lega1l.zacji 
narz ędzi mierniczych", któremu w kolumnie "stopień 
stuźbowy" o,dpowia.da VI - V i 

po stan owisku "lnspek,tor" - stanowisko "i.n
strurktor kot1poracyj przemysłowych", kt6temu w ko
lumnie ".stopień słuźbowy" odpowiada VIII-VII-VI i 

2. w kalumnie "II kat e,gorja. Stanowiska otaZ 
tytuły do nich p,rzywią.zane" 

skreśla się: 

. st a:nowiska " kwpitan portu I klasy", "kapitan 
statku I klasy" , "kapitan partu II k lasy" , "kapitan 
statku II klasy", Il ka'Pltan portu III kla,!'!)"', "kapitan 
statku Ul klasy", "kaipitan statku IV klasy", 

.. 

dodaje się: 
przed stanawi!skiem "naczelnik rachub y" sta" 

nowisko "kapitan s.tatku", któremu w kolumnie "s to'" 
pi en słuŻibowy" odpowiada VII~ VI i 

(przed startiowiskiem "as esor" stanowiska: ;,ka
I{)itań portu", któremu w kolumnie " stopień służbo
wy" odpowiada VIII - VII - VI, "starszy pilat", 
"I~szy aficer statku" , "starszy afice,r port u", którym 
w kolumnie "stopień ,służbowy" adpowia'da VIIi 

'Po stanowisku "pr abierz" - s tanowis ko ,,2-gi 
oficer .statku", któremu w kalumnie "st opień służbo
wy" odpowiada VIII i 

po stanow~ku "k ontrale;r" - stanowiska: "pi
lot", któ,remu w kolumnie " s topi eń służbowy" odpO'
wiada IX - VIII , i "ofice r portu", któ remu w kolum
nie "stopień służbowy" odpO'wiada X - IX - VIII; 

po stanowisku "s ekretar.z" - stanow1&ko ,,3-d 
oficer statku", któremu w kolumnie "stopień służbo
wy" odpowiada X - lXi 

3, iW kolumnie "III kartegorja. Stanawiska oraz 
tytuły do nich przywiązane" 

dodaje się: 
po stanowisku "legalizator" s tahowisko "in

st.ruktolf rybac.ki", któremu iW k olumnie "stopień słu
żbolwy" odpowiClida X - IX - VIII. 

§ 2. Rozponządzenie .niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłaszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
w z. StawoJ Składkowski 

Minister Przemy,słu i Handlu: E. Kwiatkowski 

450. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU ORAZ MINISTRA SPRAW WOJSKO
WYCH WYDANE W POROZUMIENIU Z MINI" 

STREM SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 26 czerwca 1929 r. 

'" sprawie zmiany § 18 rozporządzenia z dnia 
18 stycznia 1921 r., wydanego przez Ministra b. 
Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem 
$praw Wojskowych, W przedJl1iocie prowadzenia re-

jestru statków handlowy oh morskich. 

Na pgdstawie art. 32 ustawy z dnia 28 maja 
1920 r. o polskich statkach handl owych morskich 
(Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 2135) zarządza się cO' na
.stępuje: 

§ 1. § 113 rozpol'Ządzenia Ministra b. Dzielni
cy Pruskiej z dnia 18 śtycznia 1921 r ., wydanego 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
oraz Ministrem Spraw W ojsk'awych, w przedmiocie 
p~owadzenia rejestru statków handlowych morskich 
(Dz. U. R. r. Nr. lO, paz. 58) otrzymuje następujące 
bt2!n1ienie: 




