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§ 16. 

Kierownika. Seminarium powołuje 1\-Iinister Spra
wiedliwości. 

§ 17. 

Do obowią~ków Kierownika Seminarium naleiy 
ułożenie planu wykładów i ćwiczeń ora.z kierowanie 
pracami Seminarium. 

§ 18. 
/ 

Na wniosek Kierownika Seminarium Minister 
Sprawiedliwości powołuje do objęcia wykładów i 
ćwiczeń osoby posiadające kwalifikacje sędziowskie, 
prokuratorskie lub adwokackie. 
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§ 19. 
Kurs Seminarium trwa nie mniej, niż trz.y miesiące 

i obejmuje poszczególne dziedziny prawa obowiązu
jącego (materialnego i formalnego). 

§ 20. 
Osoby, które ukończyły kurs Seminarium, mają 

prawo przystąpienia do egzaminu sędziowskiego 
przed Komisją. przy Ministerstwie Sprawiedliwości, 
jeżeli odbyły półtoraroczną. aplikację w sądzie, 
adwokaturze bą.dź Prokuratorii Generalnej. 

§ 21. 
Rozporządzenie niniejs2e wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 

l\'Unister Sprawiedliwości : W. J(o,narnic,ki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Z DNIA 10 LUTEGO 1944 R. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu I Ministrem Przemysłu, Handlu i Żeglugi w sprawie czasowego uwolnieni1 
przedsiębiorstw żeglugi morskiej od opłat konsularnych za czynności dotyczące teglugl. 

Na podstawie art. 3, pkt. 5 i art. 8 ustawy z dnia 
25 listopada 1925 o popieraniu polskiej ieglugi mor
skiej (Dz.U.R.P. Nr. 125, poz. 891) ora.z § IO, 
ust. 1 rozporządzenia .Ministra Spraw Za.granicznych 
z dnia 6 wtześnia I 937 r. w porozumieniu z Mini 
strami : Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Sprawied
liwości, Przemysłu i Handlu i Opieki Społecznej o 
opłatach konsularnych (Dz. U.H..P. Nr. 70, poz. 520) 
uirzą.dza się co następuje : 

§ I. 

Postanowienia. rozporząd~enia Ministra Spraw 
Zagranicznych z dnia. 3 grudnia 1930 r. wydanego w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Prze
mysłu i Handlu o uwolnieniu polskich pI"bedsię
biorstw ieglugi morskiej od opłat konsularnych za 
czynności dotyczące żeglugi (Dz.U.R..P. Nr. 89, 
poz. 704) zawiesza się do dnia 31 grudnia 1944 r. 

§ 2. 

Na czas zawieszenia postanowień o których mowa. 
w § 1 uwalnia. się polskie przedsiębiorstwa ~-eglugi 

morskiej, ma.ją.ce siedzibę główną w obrruie granic 
Państwa Polskiego, względnie który0h statki wpi
sane zostały do rejest.ru polskich statków handlo
wych, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawied
liwości nn. podstawie dekretu Prezydent:\ Rzeczy
pospolitej z dnia 21 lutego 1940 r. o prowadzeniu 
rejestru polskich statków handlowych morskich 
(Dz. U.RP. Nr. 4, poz. 8) od opłat konsularnych, wy
mienionych w poz. I 6-29 ta.ryf y opłat konsularnych 
(rozpouą.dzenie Ministra Spraw Za.granicznych z dnia 
6 września 1937 r. (Dz.U.RP. Nr. 70 poz. 520), 
podwyższ.onych rozporzą.dzeniem Ministra Spraw 
Zagranicz.nych z dnia 10 listopada 1943 r. w sprawie 
z.miany opłat konsularnych (Dz.U.RP. Nr. 12, 
po1.. 39 ). 

§ 3. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Spraw Zagrl;l-nicznych : 1.'adeiisz Ro·mer 


