Nr. 65.
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§ 2. Służbę na stanowiskach poszczególnych
rodzajów, wymienionych w § 1, rozpoczyna się na
naj niższym stanowisku danego rodzaju w charakterze
prowizorycznym.
§ 3. Pracownicy, którzy przynajmniej od
dwóch lat pozostają w paristwowej służbie cywilnej
lub wojskowej, bądź w służbie samorządu terytorialnego w charakterze pracowników etatowych lub
kontraktowych, albo którzy posiadają co najmniej
sześć lat praktyki zawodowej i pełnią co najmniej od
roku obowiązki w charakterze pracowników kontraktowych, mogą być w drodze wyjątku od przepisu, z,awartego w § 2, mianowani na stanowiska, wyliczone w § 1 pod 1) lub 2),
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem O'głoszenia.
Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego: W. Święfoslawski

Rodzaj

służby

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 sierpnia 1936

r~

o zaliczeniu poszc.ze~ólnych grup funkcjonariuszów
państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale
Ministerstwa Opieki Spolecznej do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Na podstawie art. 92 usŁawy z dnia 17 lutego
1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R P.
Nr. 21, poz. 164) zarządzam cO' następuje:
§ 1. Spo,śród funkcjonariuszów o specjalnych
kwalifikacjach, zatrudnionych w dziale zarządu pań
stwo1wego służby zdrowia, podległego Ministrowi
Opieki Społecznej, zalicza się do kategorii funkcjonariuszów niższych, niżej wymienionych funkcjonariuszów, a równocześnie ustala się dla nich nastę

V. Dozorcy chorych

1) Starszy dozorca
chorych
2) Dozorca chorych
3) Młodszy dozorca
chorych ___ _________

VI. Dozorcy sanitarni

1) Starszy dozorca sa-

nitarny
2) Dozorca sanitarny
3) Młodszy dozorca sanitarny

służby

Położne

§ 4. Pracownicy, którzy posiadają co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową i wymagane
kwalifikacje, mogą być za zezwoleniem Ministra
Opieki Społecznej w drodze wyjątku od przepisu,
zawartego w § Z, mianowani na stanowisko bezpośrednio wyższe, o ile przesłużyli przynajmniej rok
w charakterze pracowników kontraktowych.
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia. .
Minister Opieki

Społecznej:

Marjan

Zyndram-Kościalkowski

475.

1) Starsza położna
2) Położna

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 1Z sierpnia 1936 r.

1) Starszy kontroler
żywności

zalic.zeniu po.szczególnych grup funkcjonariuszów
o specjalnych kwalifikacjach w dziale
Ministerstwa Komunikacji do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.

O

2) Kontroler żywności
3) Młodszy kontroler

państwo.wych

żywności

' - --,,,- -, -- --- -- ,- - -

1) Starszy dezynfektor
2) Dezynfektor
3) Młodszy dezynfektor

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 17 lutego
1922 r. o. państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P.
Nr. 21, poz. 164), zarządzam co następuje:

1) Starszy laborant pomocniczy
2) Laborant
pomocniczy
3) Młodszy laborant
pomocniczy

§ 1. Spośród funkcjonariuszów o specjalnych
kwalifikacjach, zajętych w dziale zarządu państwo
wego, podległego Ministrowi Komunikacji, zalicza
się do kategorii funkcjonariuszów niższych niżej wymienionych funkcjonariuszów, a równocześnie ustala
się dla nich następujące tytuły służbowe:

1 - - - - - - -- - - - - ,----

IV. Laboranci
pomocniczy

ży

Tytuł służbowy

1 - - - - - - - -- - - - - - -

UL Dezynfektorzy

I

wnicy, którzy poprzednio pozostawali w służbie pań
stwowej albo samorządu tery torialnego przynajmniej
przez dwa lata i posiadają wymagane kwalifikacje,
mogą być w drodze wyjątku od przepisu, zawartego
w § 2, mianowani na stanowiska bezpośrednio wyż
sze.

1- - - - - - - - -- - --1 - 3Lr.iło~~~ J~ołożn~_, ~,

II. Kontrolerzy żywno
ści (kontrolerzy targowi)

I

§ 2. Służbę na stanowiskach poszczególnych
rodzajów, wymienionych w § 1, rozpoczyna się na
najmższym stanowisku danego rodzaju 'IN charakterze prowizorycznym.

pujące tytuły służbowe:

L

Tytuł służbowy

§ 3. Pracownicy kontraktowi, pełniący swe
obowiązki przynajmniej od lat dwóch, oraz praco-

474.

Rodzaj
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