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Nr. 25.

Dziennik Ustaw. Poz. 222, 223 i 224.
TABLICA 15a.
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§ 2. Roz,por:ządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

223.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

Prezes Rady Mini:;trów: K. Barfel

z dnia 27 marca 1930 r.

w sprawie uzupełnienia rozpon;ądzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwęa 19~4 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Na podstawie art. art. 11 i 17 ustawy o pań
stwowej slużbie cywilnei. ,z dnia 17 lutego 1922 r.
(D~. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co nastę

§ 1. W załączniku Nr. 10 do rozpomądrzenia
Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach pań
stwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631) wprowadza
się następujące uzupełnienia:

I. W dziale "Centrala"
w kolumnie "I kategorja. Stanowiska oraz tydo nich przywiązane" dodaj e się:
po stanowisku "Dyrektor Departamentu"
stanowiska: Dyrektor Instytutu Badania Konjunk tur Gospodarczych i Cen", któremu w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada - III, IV
st. sI. i "Wicedyrektor Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen", któremu w kolumnie
"stopień służbowy" odpowiada IV st. sł. i
po stanowisku "Naczelnik Wydziału" - stanowisko: "Kierownik Sekcji", któremu 'W kolumnie
"stopień służbowy" odpowiada - VI, V, IV st. s1. i
po stanowisku "Radc.a Urzędu Patenlowego"st'anowisko: "Kierownik Oddziału", któremu w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada - VI, V st. sł.
tuły

W dziale

"Władze, urzędy

i instytucje

podległe"

w kolumnie "Ikategor1a. Stanowiska oraz tydo nich przywiązane" dodaje się:
po stanowisku "DyreMor Wyższego urzędu
:górniczego" stanowisko: "Naczelnik Wydziału Przemysłowego w śląskim Urzędzie Wojewódzkim", któremu w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada V, IV st. s1.
tuły

Minister

Przemysłu

i Handlu: E. Kwiatkowski

224.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnda 29 marca 1930 r.

pUJe:

II.

ży

w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże
służbolwe,
delegacje (odkomenderowania)
i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 paźdzder
nika 1923 r. o Uiposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych li wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924)
i art. 6 § l ustawy 'z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposaż, eniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, oraz prokuratorów (Dz. U. R. P.
Nr. 134, poz. 1107) zarządza się co następuj:e:

§ 1. § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 września 1925 r. o należnO'ś'Ciach lZa podróże służ
bowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia,
odbywane poza granicami Państwa pr,zez funkcjonarjuszów państwowych, 'sędzió,w i prokuratorów, oraz
wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 711) w brzmi:e niu, ustalonem ro:zporządzen'iiem Rady Ministrów
z dnia 11 lipca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 579),
otrzymuje następujące brzmienie:
"Diety ustala się jak następuje:
a) dla Prezesa Rady MinisIt rów, Marszałka PoJski, Ministrów i Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli bez względu na państwo zagraniczne - dol. am. 50,
.
b) dla funkcjonarjuszów państwowych, wymienionych wart. 1 ustawy z dnia 9 paid,:iernikei: 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 116, po,z. 924),
wojskowych zawodowych oraz wojskowych,
wymienionych wart. 111, 112 ,i 113 wspomnianej ustawy, zależnie od grupy uposaż e'Il!ia i państwa zagranicznego:

