
<~ r. Poz. } 

nie pełni służby na stanowisku, do którego przy
wiązany jest stopień funkcyjny, z powodu braku 
wolnych stanowisk etatowych, w okresie szkolenia 
się, lub z innych względów służbowych. 

§ 2. 

( l) Zmiana posiadanego stopnia funkcyjnego na
stę{luje z dniem nadania innego stopnia funkcyjnego. 

(2) Utrata stopni funkcyjnych przez iolnierzy 
lotnictwa nastą.pi z dniem , określonym przez Mini
stra Obrony Narodowej. 

§ 3. 
W znaczeniu wojskowym " starszym " od innych 

iolnierzy jest żolnien lotnictwa., który posiada wyż
szy od nich stopień stały lub funkcyjny. 

§ 4. 

(I) Władzę dyscyplina.mą sprawuje przełożony, 
posiadający sta.ły i funkcyjny stopień wyższy od 
podwładnego lub stopień z nim równy. 

(2) Jeieli przełożony posiada sta.l.y lub funkcyjny 
stopień niiszy od stałego lub funkcyjnego stopnia 
podwładnego, władza. dyscyplinarna pnechodzi na 
bezpośrednio wyższego przełożonego dyscyplinar
nego, posiadającego stały i funkcyj ny stopień 
wyższy od podwładnego lub stopień i z nim równy. 
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(3) Poszczególne rodzaje kar dyscyplinarnych 
stosuje się zależnie od wyższego z posiadanych przez 
-podlegającego ukaraniu -- stopni (stałego lub funk
cyjnego). 

§ 5. 

(1) Przy bezpofrednim zwracanill się do żołnierza 
lotnjctwa opu.szcza się w nazwie jego stopnia funk
cyjnego słowo " funkcyjny ". 

(2) Przy używaniu tytułów w skrócie, d la ozna
czenia. stopnia. funl>cy jnego, przed na.zwą, stopnia 
umieszcza. się literę " f ". 

§ 6. 

Stopniem stałym w rozumieniu mmeJszego roz
porządzenia jest stopień nadany na podst.a.wie 
de~retu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 
1937 T. o służbie wojskowej oficerów (Dz. U.R.P. 
Nr. 20, poz. J28) lub . na podstawie rozporządzenia 
Pre-zydenta Rzecz_ypospoli tej z dn. 7 pa.idz.iernika 
1932 r. o służbie wojskowej podo6.cerów i szeregowców 
(Dz.U.RP. z Hl40 r. Nr . 9, poz. 24). 

§ ?. 

Rozporz.ą.dzenic niniejsze wchodzi w iycie z 
dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej : M. Kidciel Gen. Dyw. 

ROZ.PORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAN RELIGIJNYCH I OSWIECENIA PUBLICZNEGO 

Z DNIA 10 MARCA 1944 R. 

w sprawie nostryflk~jl świadectw niepolskich szkół średnich ogólnoksztaloąoych. 

Na podstawie art. 18, 21 ust. (1) i 59 ust,awy zdnia 
Il marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. (Dz. 
U.R.P. Nr. 38, poz. 389) zarządzam co następuje: 

§ I. 

Osoby, posiada.ją.ce świadectwo ukończenia nie
polskiej szkoły średniej ogólnokształcącej, mogą 
ubiega.ó się o uzyskanie polskiego świadect,wa, nada
jącego uprawnienia, ja.kie zapewnia ukończenie 
polskiego gimnazjum lub liceum ogólnoksztalcą,cego. 
Świadectwo ukońcunia. niepolskiej szkoły średniej 

ogólnokształcącej , uprawniaj~ do studiów na 
wyższych ucz.elniach w kraju w kłtórym zostało 
wydane, kwalifikuje do ubjegania się o uprawnienia, 
jakie nada.je polskie świadectwo dojna.łośoi . 

§ 2. 

W tym celu naleiy wnieść pisemne podanie do 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, załą:czają.c : 

a) świadectwo ukończenia niepolskiej szkoły śred 
niej ogólnokształcącej ; 

b) ~wiadectwo urodzenia (w-iględnie inny rów
noznaczny dokument) ; 

c) własnoręcznie na.pisany życiorytl z zaznacze
niem przebiegu dotychczasowej nauki ; 

d) na żądanie Ministerstwa. Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego - program nauki 
ukończonego niepolskiego zakładu naukowego ; 

e) kzy fot,ografi.e. 

§ :-i. 

Do rozpatrywania podań MinisterW~nań Religij
nych i Oświecenia Publicznego powoła komisję kwa
lifikacyjną,. k tórej zadaniem będ„ie : 

a) odpowiednie za.kwalifikowanie podań ; 
b ) rozpa.t,rzenie wynil;.6w eg7.n.mjnn i de:c_y'Łja w 

sprawie wyda.nia świu.de0twa polskiego, okre
ślonego w § 1. 

§ 4. 

Kandydatów obowiązuj e egzamin uzupełnia.j~cy w 
zakresie gimnazjum, względnie gimnazjum i liceum 
ogólnoksz t,alcącego z następujących przedm1otów : 
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a) religii, 

b) języka polskiego, 
c) historii Polski, 
d) geografii Polski i nauki o Polsce wspólczei,nej, 

e) w wyjątkowych wypadkach z innych przed
miotów, obowiązkowycli według progrnmów 
polskich, z których kandydat nie ma stopnia na 
świ.adectwie ukończenia szkoły niepo18ki<'j. 

§ 5. 

Komisja kwalifikacyjna może zwalnia<~ ka.n<lyda
tów od egzaminu z poszczególnych przedmiotów 
wymienionych w § 4. 
Zdający łączny egzamin z zakresu gimnazjum i 

liceum wydziału matematyczno-fizycznego względ
nie przyrodniczego mogą uzyskać zwolnienie z 
egzaminu z języka łacińskiego. 
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§ 6. 

Sposób powoływania Państwowej Komisji Egza
minacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów uzu

. pelniających określi osobny regulamin, wydany 
prwz Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. 

§ 7. 
Na podstawie wniosków Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej komisja kwalifikacyjna wydaje świa
dectwa. według wzom, załączonego do niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 8. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iycie z dniem 
ogłoszenia. Równocześnie tracą moc wszelkie dotych
ci,asowe roi,po17,ądzenia. w tej spl'awie. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego : Rs. Zygmu:nt Kaczy/iski 

Część II 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zan.ądzenia Nr. 84/44 Minisira WY7-11ań lw.ligijnych i Oświecenia Publi~:z.nc,go z dnia 6 mar•·•t l!J-ł4 r. o wystawianiu 
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DZIAŁ. URZ~DOWY 

ZARZĄDZENIE Nr. 84/44 MINISTRA WYZNAN RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA 
PUBLICZNEGO 

Z DNIA 6 MARCA 1944 R. 

o wystawianiu zaświadczeń o odbytych studiach uzyskanych tytułach naukowych. 

Na podstawie art. 3 zarządzenia. Ministra W yi,nań 
Religijnych i Oświeceni.a Publicznego z dnia l lutego 
1940 r. o wystawianiu zaświadczeń o odbytych 
studiach i ui,yskanych tytułach naukowych (Monitor 
Polski Nr. 43/40, poz. 15.) zarządzam co następuje : 

§ l. 

Odwołuję upowa:i.nienie dane Ministrowi Prof. 
Dr. Stanisławowi Kotowi do wystawiania zaświad
czeń, wymienionych w art. 1. zarządzenia Minist1·a 
Wyznań Religijnych i Oświeceni.a Publicznego z dnia 
1 lutego 1940 r. (Monitor Polski Nr. 43/40, poi,. 15.). 

§ 2. 

Do wystawiania zaświadczeń wymienionych w 
art. l. zarządzenia Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego z dnia l lutego 1940 r. 
(Monitor Polski Nr. 43/40, poi,. 15.) u~wainiam 
Kierownika Działu Nauki i Si,kól Wyiszych Mini
sterstwa Wyznań Ręligijnych i Oświecenia Publicz
nego. 

§ 3. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w iycie z duiem 
ogłoszenia. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego : Ks. Zygmunt Kaczyński 

- - --- - ~ c:z.ono z polecenia Ministra Sprawiedliwośd w Drukarni O-. Barber & Son, LM. w Lond._y_n_i_e. _ _ __ _ 

_ ··-· -~ . Cena I pensy. Nwner niniejs-iy rnoirla nabyć w Ministerstwie Sprawiedliwości, 39, St. J ames's Street. 


