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689. 
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRóW 

z dnia 1 wrześnLa 1932 r. 

o sprostowaniu hłęd6w w tekście rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 I::pc.a 1932 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenIa Rady MinistróW' z dnia 8 lip
ca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników 

przedsiębiOTstwa "Polskie Koleje Państwowe". 

Na podslawi'e art. 6 lit. b) rozporządz,enia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 
w sp rawie wydawania Dz,iennika Ustaw Rzeczypospo
lite j Polskiej (Dz,. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) 
w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuje się uas1tępują
ce błędy w tekście rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 Hp::a 1932 r. w spr,awie zmiany rozporządze
nia Rady Minislrów z dnia 8 lipca 1929 r. o st.oS'Llnku 
służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie 
Kole je Państwowe" (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 576): 

w § 1 p. 16 zamiast użytego wyrazu "stopnia" 
powinny być użyte wyrazy "posi,adanego stopnia", za
miast wyrazu ",grupy" - wyrazy "posiadanej gru
py", a w miejs'ce wyra,zu "grupa" - wyraz "grupę"j 

w § 1 p. 23 z,amiast użytego wyrazu "stopień" 
powinny być użyte wyrazy "przywiąz,any jest sto
pień", a zamiast wyrazu "grupa" - wyrazy "przy
wiązana jest grupa"j 

w § 1 p. 37 zami'asl użytych wyra'Zlów "tej Ko
misji Dys,cyplinarnej względnie władzy" powinny być 

użyte wyrazy "Komisji Dyscyplinarnej przy wła
dzy"j 

w § 1 p. 63 zamiast użyt2igo wyrazu "zamknię
cia" p.owinien być użyty wyraz "zamknięciu" j 

w § 1 p. 68 z,amias ł użytego oznacz,enia "po 
ustępie 2" powinno być użyte oznacz,enie "po ustę
pie 4"j 

w § 1 p. 76 zamiast użytych wyrazów "prze,z 
prac.ownika" powinny być użyte wyrazy "przez oskar
żonego" ; 

w § 1 p. 77 z,amiast użytego ozn,aczenia ,,(§ 86 
ust. 9)" winno być użyte oznaczenie" (§ 86 ust. osta
tni)" j 

w § 1 p. 94 zamiasit użytego oZ,llacz,enia ,,§ 123, 
125, 126 i 131 ust 1" powinno być użyte oznac,zenie 
,,123, 123' a p. 3, 125, 126 i 131 ust. l"j 

w § 1 p. 103 zamias't dwukrotnie użytego .ozna
czenia ,,§ 131" powinno być dwukrotnie użyte ozna
cz·enie ,,§ 131 ust. 2 lit. c)" a zamiast" 1 p,aźdz,iernika 
1929 r." d:wukrotnie ,,1 września 1929 r.". 
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Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Minister Opieki Społecznej: . Hubicki 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 60650 p 

Konto czekowe w P. K. O. Administracji Dziennika Ustaw Nr. 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. p. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 


