us
21

,'jv

1.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
N266.

w r ześr r' a

Rok 1929.

T R E Ś Ć:
ROZPORZf\DZENIE R1\DY MINISTRÓW

Poz.:

511-z dn ia 4 lipca 1929 r, w sprawie zaliczenia poszczególnych gru p [unk cjonarjuszów o specjalnych
kwalifika cjac h W dziale Ministers twa W yz nań Reli gij nyc h i O świe c enia Publicznego do kategorji
funkcjon arju szów n iższych, ustalenia ich tytulów , oraz zaszeregowania do grup upo sażenia .
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ROZPORZf\DZENI1\ MINISTRÓW:

Poz.:

512-Skarbu z dnia 22 sierpnia 1929 r. w sprawie zmia ny cennika detalicznej sprzedaży niektóry ch
gat un ków cygar,
513-Skarb u i Sprawiedliwości z dnia 13 września 1929 r, o wyznaczeniu instytucyj finan sowyc h w.łaściwych do przyjmo wania depozytów sądowych składanych przez urzęd y ziemskie w wyko nani u
u s t~wy o wykonaniu reform y robej ,

1 CJ 3

100 e::

OŚWI1\DCZENIE RZ1\DOWE

Poz.:

514-z dnia 2 sierpnia 1929 r. w sprawie prz ys t ąpienia Kró l e~twa Serbów, Chorwatów i ~oweń có w
do międz y narodowej konwencj i o zwalczaniu handlu kobietami i dzi ećmi, podpisane j w Gen ewie
dnia 30 września 1921 r. ,

511.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 4 lipca 1929 r.

w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorji funkcjonarjuszów n iż s zych,
ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania do grup

1004

a) funkcjonarjuszów pełniących o bowi ąz ki słu 
w muzeach, bibljotekach, archiwach, klinikach uniwersyteckich, oraz obowiązki gajowych:

żących

Rodzaj

służby

woźni

Stanowisko słu ż bowe i tytuł
do niego p rzywiązany

Grupa
uposa że ni a

muzealny
bibljoteczny
wo źny archiwalny
subpedel

XV-XIV

starszy woźny muzealny
starszy woźny bibljoteczny
starszy woźny archiwalny
pedel

XIII-XII

woźny

woźny

uposażenia.

Na podstawie art , 92 ustawy z dnia 17 lute go
1922 r . o pańs two wej służ bie cywilnej (Dz, U. R. P .
Nr. 21, po z. 164) oraz art. 19 ustawy z dnia 9 paź
dziernika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów
państwow yc h i wojska (D z. U. R. P . Nr. 116,
poz. 924) zarządza się co na s t ę p uje:

§ 1. Do kate gorji funkcjo,n arjuszów ni ższyc h
zalicza się na s tępu jące osoby, pełniące w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i O św iecenia Publicznego sł u ż bę wymagającą specjalnej kwalifikacji,
ustalają c równocześnie ich tytuł y i zaszeregowan ie
do grup upo s ażenia:

I

P9sługacze

po s ługacz

kliniczni
gajowi

gajowy

kliniczny

starszy posługacz kliniczny
starszy gajowy

XVI-XIV
XIII-XII

b) funkcjonarjuszów pełniących obowiązki laborantów, preparatorów muzealnych, rzemieślników
i mechaników, palaczy centralnego ogrzewania, karbowych, ogrodników, magazynierów, mleczarzy :

Rodzaj

Nr. 66.
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służby

laboranci
preparatorzy
muzealni

Stanowisko służbowe i tytuł
do niego przywiązany

pomocniczy funkcjonarjusz techniczny

Grupa
uposa żen ia

XIV-XII

Rodzaj

Stanowisko
do niego

słu ż by

służbowe i tytuł
przywiązany

Grupa
uposażenia

mechanicy precyzyjni
elektrotechnicy
monterzy

starszy funkcjonarjusz
techniczny

XII-X

mleczarze
nadzorcy leśni

starszy funkcjonariusz
gospodarczy

XII-X

rzemieślnicy

mechanicy
palacze centralnego ogrzewama
karbowi
magazynierzy
mleczarze

e) funkcj'o riarjuszów
i

lęgniarzy (pielę gniare k)
świadectwa

pełniących obowiązki piepoło żnych, posiadających

ukoń czenia

szkoły

pi elęgniarstwa

względn i e szkoły poło żnyc h:

pomocniczy funkcj onarjusz gospodarczy

XIV - XII
Rodzaj

e) funkcjonarjuszów pełniących obowiązki jak
w punkcie b) mogących wykazać się świadectwem
czeladnika lub świadectwem co najmniej sześciolet
niej praktyki zawodowej poprzedzającej wstąpienie
do państwowej służby cywilnej:

słu ż b y

pielęgniarze
(pielęgniarki)
położne

Stanowisko służbowe i tytuł
do ni ego pr zyw iąwny

pielęgniarz
(młod sz a pie lęgni arka)
młodsza położna

mkdszy

Grupa
uposażenia

XIII-Xl

f) funkcjonarjuszów pełniących obowiązki wymienione w punkcie e) niniejszego paragrafu, posiada j ących świadectwo ukończenia szkoły pielęgniar 
względnie szkoły położnych oraz świadectwo
ukończenia. co najmniej 6 klas szkoły średniej ogóln rj kształcącej:

stwa

Rodzaj

służby

laboranci
preparatorzy
muzealni

~tanowisko służbowe i tytuł
do niego przywiązany

funkcj onarj usz
techniczny

Grupa
uposażenia

XIII-XI

rzemieślnicy

służby

pielęgniarze
(pielęgniarki)
położne

mechanicy
palacze centralnego. ogrzewama
karbowi
ogrodnicy
magazynierzy
mleczarze

Rodzaj

funkcjonarjusz gospodarczy

XIII-XI

Stanowi sko służbowe i tytuł
do niego prz y wiązany

starszy
(starsza
starsza

pielęgniarz
p re l ęgniarka)
położna

Grupa
uposażenia

XII-X

§ 2. Służbę na stanowiskach wymienionych
w § 1 niniejszego rozporządzenia rozpoczyna się na
najniższem stanowisku w naj niższej grupie uposaże
nia w charakterze prowizorycznym,
Przejście na stanowiska wyższe przewidziane
w tabdi § 1 odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących awansu (art. 107 ustawy o państwowej służ
bie cywilnej) z niższej grupy uposażenia do bezpośrednio wyższej,

d) funkcjonarjuszów pełniących obowiązki mechaników precyzyjnych, elektrotechników, monterów, mleczarzy, nadzorców leśnych, mogących wykazać się świadectwem czeladnika łącznie ze świa
dectw.em ukończenia czteromiesięcznych kursów zawodowych specjalnych oraz świadectwem odbycia
co najmniej trzyletniej pracy zawodowej, poprzedzą
jącej wstąpienie do państwowej służby cywilne'j albo
też świadectwem ukończenia szkoły zawodowej, równoznacznem ze świadectwem czeladnika i świa
dectwem odbycia co najmniej trzyletniej pracy zawodowej, odbytej po ukończeniu szkoły przed wstąpie
niem do państwowej służby cywilnej

§ 3. Postanowienia zawarte w ustępie pierwszym § 2 .nie mają . zastosowania do wypadków
przyjęcia do s łużby osób, które poprzednio przynajmniej od dwóch lat pozostawały w państwowej służ
bie cywilnej lub wojskowej, albo w służbie samorzą
dowej i wykażą wymagane w § 1 kwalifikacje.
§ 4. Postanowienia zawarte w ustępie pierw..
s'z ym § 2 nie mają również zastosowania do osób,
które posiadają co najmniej sześcioletnią praktykę
zawodową i wymagane kwalifikacje.
Osoby te po
przesłużeniu przynajmniej roku "" charakterze pra·

.

n

.

Dziennik Ustaw. Poz. 511

Nr. 66.

cowników kontraktowych mogą być za zewoleniem
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianowane odrazu na jedno z wyższych stanowisk i w wyższej grupie uposażenia.
Funkcjonarjuszów, którzy w dniu wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia pełnią na podstawie nominacji czynności przywiązane do stanowisk wymienionych w tabeli § l, należy zależnie od
pełnionych przez nich czy nności i posiadanych kwalifikacyj przemianować przy równoczesnem zaliczeniu ich do odpowiednich grup upo,sażenia.
Przemianowania i przeszeregowania dokonywa władza po woła na do mianowania.
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512.

512.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU

z dnia 22 sierpnia 1929 r.

§ 5.

§ 6. Funkcjomrjusz e niżsi posiadający w dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyższe
grupy uposażeni a niż te , któreb y im przysługiwały
według zasad ustalonych w § 5, zatrzymują te wyższe grupy Nposażema.
F unkcjonarjusze niżsi, którzy wskutek zaliczenia do grup uposażenia w myśl postanowień § 5 uzyskują grupę uposażenia wyższą od dotychczas posiadanej, otrzymują w nowej grupie uposażenia zasadniczo szczebel a).
O ilebyjednak uposaże nia dotychczas przez
nich pobierane były wyższe od uposażenia szczebla
a) nowej grupy, otrzymują oni w nowej grupie szczebel odpowiadający co do ilości punktów dotychczasowemu upo sażeniu . W braku takiego szczebla
w nowej grupie otrzymują szczebel, który co do ilości punktów jest bezpośre dnio wyższy od szczebla
posiadanego w grupie dotychczasowej.
Zaliczenie do wyżs ze j grupy uposażenia będzie
jednak mogło nastąpić tylko w ramach etatów budżetowych.

Termin posunięcia do następnego szczew osiągniętej wyższej grupie uposażenia należy ustalić według postanowienia art. 6
ustawy z dnia 9 października 1923 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 116, poz. 924) z tem, źe o ileby następny sżcze
bel w danej grupie ni ższ ej był równy lub wyźszy pod
względem lic zby punktów, aniżeli szczebel osia,g nię
ty przez funkcjonarjusza w grupie wyższej, to czas
spędzony w ostatnio zajmowanym szczeblu grupy
niższej wlicza się do posunięcia następnego w grupie

§ 7.

bla

uposażenia

wyższej.

§ 8. Wyk'o nanie
porucza się Ministrowi
cenia Publicznego.

niniejszego r.ozporządzenia
Religijnych i Oświe.

W yz nań

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Pretes Rady Ministrów:

ży

Świta Iski

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego: Sł. Czerwiński

w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaiy niektórych gatunków cygar.
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47,
poz. 409) usta nawia się następujący cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej:
Cygara taryfy ogólnej:

§ 1.
1)
2)
3)
4)
5)

Andalusia, Flor de Santiago
Orzeł Biały

Imperiales
Derby, F orce
Atlante, Coquettas, F ormosa, Junior, La Finesa, Lydia,
Lukretia, Brillantes
6) Comme il fa ut
7) Havanillos

za 1

sztukę

" "
" "
" "

"
"

" "
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" "

"
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"
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wymienione cygara sprze dawane będą
tylko do wyczerpania zapasu.
Wyżej

§ 2.

Zapasy cygar wymienionych w niniejszem

rozporządzeniu, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia znajdować się będą we wszystkich miejscach sprzedaży, a których cena została obniżona,

jak również pr zesyłki t ych cygar, które podług dO-I
kumentów przewozowych wysłane zostały przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
i w tym dniu lub po tym terminie zostaną podjęte
przez odbiorców, podlegają bonifikacji ze strony Dyrekoji PoJskiego Monopolu Tytoniowego na rzecz
sprzedawców w wysokości różnicy między dotychczasową a nową ceną sprzedażną.

§ 3. Podstawą do ustalenia ilości i gatunku zapasów wyrobów tytoniowych, podlegających w myśl
§ 2 bonifikacji, stanowić będą przedłożone przez
sprzedawców zgłoszenia oraz urzędowe zbadanie zapasów przez organa skarbowe.
§ 4. Wysokość bonifikacji przysługującej sprzedawcom po myśli § 2 niniejszego rozporządzenia
ustaJą właściwe urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych, a to na podstawie zgłoszeń, przedłożonych przez sprzedawców i dowodu urzędowe
go zbadania zapasów przez organa kontroli skarbowej . Zgłoszenia winni są sprzedawcy przesłać wła
ści.wemu urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów
państwowych najpóźniej do dni 8 po wejściu w ży
cie niniejszego rozporządzenia.
O wysokości przyznanej sprzedawcom hurtowym bonifikacji przy uwzględnieniu właściwego rabatu sprzedaży zawiadomią odnośne władze skarbowe interesowanych sprzedawców oraz właściwy
państwowy magazyn wyrobów tytoniowych, który
przy najbliższym pobnrze wyrobów tytoniowych
przez danego hurtownika zaliczy przyznaną bonifikację na jego dobro.

