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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW: 

z dnia 21 stycźnia 1937 r. 

D dodatkach służbowych dla funkcjonariuszów państwowych w wojskowej służbie zdrowia. , 

Na podstawie art. 5 ust. 5 rozporządzenia a) siostra przełożona 45 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 paź- b) siostra starsza, siostra przy-
dziernika 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów dzielona do sali operacyjnej, 
państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) za- rentgenistka • 
rządzasię co n ... stępuje: 

e) siostra oddziałowa, położna, 
operacyjna, laborantka 

d) siostry pozostałe . 
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§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Spraw Wojsk.owych 
i Ministrowi Skarbu. ' . 

-
§ 3. Rozporządunie niniejsze wchodzi w 

życie z dniem ogłoszenia. 

§ 1. W § 40 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach za
szeregowania funkcjonariuszów państwowych 
do grup uposażenia, i automatycznego przecho
dzenia nauczycieli do wyższych ~rup uposaże
nia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służ~ 
bowych oraz o umundurowaniu niższych funk
c;onariuszów państwowych (Dz. U. R. P. 
Nr 102, poz. 781) dodaje się po pkt 2 nowy 
przepis jako ,pkt, 2 a w brzmieniu ilastępuj,ą-

cym: , ' Prezes Rady Ministrów: Slawoj Skladkow~k' 
,,2-a W dziale Ministerstwa Spraw Woj- . 

skowych.: 
~ ojskowa służba zdroWia: 

Minister Spraw Wojskowych: Kasprzyckt 

Minister Sk,arbu: E.Kwiatkowskl 
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z dnia 29 stycznia 1937 r. 

iW sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zasze
regowania funkcjonariuszów państwowych do grup ' uposażenia i automatycznego przechodze
nia nauczycieli do wyższych grup uposaienia, o dodatkach lokalnych, fpnkcyjnych i służbowych 

oraz o, umundurowaniu niższych "funkcjonariuszów pa6stwowych. 
Na podstawie art. 5 ust. 4 rozp-orządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z doi a 28 pai
dziernika 1933 r. o uposażeniu fun:kcjonariuszów 
państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663J za
rządza się co następuje: 

§ 1. W § 39 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach za
szeregowania funkcjonariuszów państwowych 
do grup uposażenia i automatycznego przecho
dzenia nauczycieli do wyższych grup , uposaże
nia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służ
bowych ora'z o umundul'owaniu niższych funk
cjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, 
poz. 781) w ustępie wymieniającym stanowiska 
kierownicze zaliczone do 4 stawki dodatków 
funkcyjnych skreśla się wyrazy "Kurator Lice· 

um Krzemienieckiego~', natomiast wyrazy te dO'
pisuje się w ustępie wymieniającym stanowiska 
kierownicze zaliczone do 5 sławki dodatków 
funkcyjnych po wyrazach "Dyrektor Ceł". 

§ 2. Wykonanie roz.porządzenia niniejsze
go porucza się lvlinistroowi Skarbu i Ministrowi 
Wyznań Religijnych i O~wiecenia PublicznegO'. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes RaJdy Ministrów: stawoj Skladkowski 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
Minister Wyznań Religijnych' 

i Oświecenia Publicznego: 
W. $więtoslCUDłkl 
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z dnia 29 stycznia 1937 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu O gromadach. 

Na podstawie art. 19 ust. (6), art. 20 ust. (9), R o z d z i a ł L 
art. 23 ust. (8) i (9) i art. .129. ust~w~ z dn~a Przepisy ogólne. 
23 marca 1933 ·r. o częśclO'we) ZlIOlame ustroJu 
samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr 35, 
poz. 294) zarządza się co nas~p,uje, 

- § t. (1) Powołane w rozporząqzeniu ninieJ
azym bez bliż.szeio określenia: l) artykuły oz.na. 




