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Część I 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

P~. : 18 - z doi& 2 w!"Wśnia l944 r. o 1,mumie de~tu Prezydeni& R'l.eC'l.ypospolit.ej z dnia 31 grudnia [942 r. o pr~kazaniu 
Miniatrowi Przemysłu, Handlu i Zeglugi niektórych upr&,wnieii nadanych Minietrowi Skarbu dekretem 
Pre2ydenta Rzeoz:vJ>O"J>Olitej :z doia 26 lutego Hl40 "· o 2A..-..ę,haniu i roo:por1t"'1uniu mi~ni•m polakim 
:Zł\ gr-Mfoą, · e~r. 67 

ROZPORZĄDZENlE MlNlSTRA 
Poz. : l9 - ,Przemysłu , Hąndhi i Zeglugi 't dnia 25 sierpnia 1944 r. wydane w poro,iumieniu z Miniiitre.m Ob„ony Na.rodowej 

o unia.nie t'02pon,ąch.eri il\ 1, dnia 30 listopada l 93 l r. o kwa.lifika,oja.ch oficerów w polskiej maryn a~ 
luindlowej gt,r. 67 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 1944 R 

o zmianie delcretu Preiydenta Rieci ypospolitej i dnia 31 grudnia 1942 r. o priekaianiu Ministrowi Przemysłu, Handlu I Żeglugi 
nlekt6rfCh uprawnień nadanych Ministrowi Skarbu dekretem Preifdenta AieozypospoliteJ z dnia 26 lutego· 1940 r. o iariĄdianiu 

I roiporiĄdianiu mieniem polskim za gunie~. 

Na. podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej stanowię co następuje : 

Art.I. 
W art. 1 dekretu Prezydenta. Rzeczypospolitej 

z dnia. 31 grudnia. 1942 r. o przekazaniu Ministrowi 
Przemyslu1 Handlu i Żeglugi niektórych uprawnień 
nadanych Ministrowi Skarbu dekretem Prezydenta. 
Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1940 r. o zarzą
dzaniu i rozporządzaniu mieniem polskim za gra.nicą 
(Dz.U.RP. z 1942 r. ~r. 11, poz. 22) po słowa.eh 
" na.prawy statków morskich " doda.je się słowa. 
'' jak również lotnictwa. cywilnego." 

Art. 2. 
Wykona.nie niniejszego dekr~tu porucza się Mini

strom : Przemysłu, Handlu i Zeglugi oraz Ska.rbu. 
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Art. 3. 

Dekret mrue1szy wchodzi w iycie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeozypoepolitej : Wł . Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : St. MikowjGZyk 

Minister Skarbu : Lwi,wik Gt'08feld 

Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi : J. Kwapi1ń8ki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU. HANDLU I ŻEGLUGI 

Z DNIA 25 SIERPNIA 1944 R. 
wydane w porozumieniu i Ministrem Obrony Narodowej o zmianie ropon:~dzenla i dnia 80 listopada 1931 r. o kwallft'kaeJacb 

ollcer6w w polskiej marynarce bandloweJ. 

Na. podst.a.wie art. 6,pkt. Il i art. 7 rozporządzenia (Dz.U.RP. Nr. 46/1938 r. poz. 376) za.rzą.dza.m co 
Prezydenta. RU()zypospolitej Polskiej z dnia 24 lis- na.stępuje: 
topa.da. 1930 r. o bezpioozeństwie statków morskich 



DzieMik Ustaw Nr. I O. 

§ l. 

W rozporządzeniu Ministra Pnemyslu i Handlu 
z dnia 30 listopada 1931 r. wydanym w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o kwalifi
kacja.eh oficerów w polskiej marynarce handlowej 
(Dz .. U.R.P. Nr. 4/1932 r. poz. 23) zmienionym 
rozporzą.dzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 
dnia 20 lutego 1935 r. wydanym w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie nie
których postanowień rozporządzenia z dnia 30 listo
pada l 931 r. o kwalifikacjach oficerów w polskiej 
marynarce handlowej (Dz.U.R.P. Nr. 15/1935 
r. poz. 84), oraz rozporzą.dzeniem Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 26 sierpnia 1940 r. wydanym w 
porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o 
kwalifikacja.eh oficerów w polskiej marynarce han
dlowej (Dz.U.RP. Nr. 13/1940 r. poz. 39) oraz. 
rozporządzeniem Ministra Przemysłu, Handlu i 
Żeglugi z dnia 2 listopada 1943 r. wydanym w 
porozumieniu z. Ministrem Obrony Narodowej o 
zmianie rozporządzenia z dnia 30 listopada 1931 r. 
o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce 
handlowej (Dz.U.RP. Nr. I l/1943 r. poz. 36) -
wprowadza się następujące zmiany : 

1) Po § 21 dodaje się §§ 2Ia i 21b treści nastę
pującej: 

"§ 2Ia. Oficerowie polskiej marynarki hand
lowej, którzy uzyska.li dyplomy aspirantów poru
czników żeglugi ma.lej - na podstawie rozporządze 
nia Ministra Przemysłu i Handlu z. dnia 26 sierpnia 
1940 r., wyda.nego w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wojskowych o kwalifikacjach oficerów w 
polskiej marynarce handlowej (Dz. U.R.P. Nr. 13/ 
1940 poz. 39) mogą. otrzymać dyplom porucznika 
żeglugi wielkiej po : 

a.) wyka.z.a.niu się 36 miesięczną. praktyką. w 
żegludze wielkiej lub małej w charakterze 
pomocnika kierownika statku (ka.pita.na.), od
by-4 po otrzyma.niu dyplomu aspiranta poru
cznika żeglugi małej . Praca w charakterze 
asystenta pokładowego może być zaliczona.. 
Dwa dni tej pra.cy równa się jednemu dniowi 
praktyki; 

b) złożeniu egzaminu teoretycznego (na ka.pita.na 
żeglugi wielkiej) według programu i regulaminu 
ustalonego przez Ministra Przemysłu, Handlu 
i Żeglugi; . 

c) wykazaniu się świadectwem dojrzałości . " 

"§ 21b. Szyprowie I klasy mogą otrzymać 
dyplom porucznika. żeglugi wielkiej po : 

a ) wyka.za.niu się 36 miesięczną. praktyką. w 
żegludze wiell<lej lub małej w charakterze 
pomocnika. kierownika. statku (ka.pita.na.), od
bytą po otrzymaniu dyplomu szypra. I klasy ; 
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b) złożenia. egzaminu teoretycznego (na kapitana. 
żeglugi wielkiej) według programu i regulaminu 
ustalonego przez Ministra Przemysłu, Handlu 
i Żeglugi; 

c) wykazaniu się świadectwem dojrzałości." -

2) Po § 22b dodaje się §§ 22c, 22d i 22e treści 
na.stępują.cej ; 

" § 22c. Oficerowie polskiej marynarki handlowej, 
którzy uzyskali dyplomy aspirantów mechaników 
okrętowych III klasy na podsta.wie rozporzą.dzenia. 
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia. 26 sierpnia. 
1940 · r. wydanego w porozumieniu z Ministrem 
Spra.w Wojskowych o kwalifikacjach oficerów w 
polskiej marynarce handlowej (Dz. U .R.P. Nr. 13/ 
1940 r. poz. 39) mogą otrzymać dyplom mechanika 
okrętowego II kla.sy po : 

a) wykazaniu się pra.ktyką. zgodnie z wymagania
mi § 16 pkt. b; 

b) złożeniu egzaminu teoretycznego (na mechanika 
okrętowego II klasy) według programu i regula
minu ustalonego przez Ministra. Przemysłu, 
Handlu i Żeglugi ; 

c) wykaz.a.ni u się świadectwem dojrzałości." 

" § 22d. Maszyniści okrętowi I klasy mogą. 
otrzymać dyplom mecha.nika. okrętowego II klasy 
po : 

a) wykazaniu się 36 miesięczną praktyką, odbytą 
po uzyskaniu dyplomu maszynisty okrętowego 
I klasy, w charakterze pomocnika kierownika. 
ma.szyn na. statkach I i II kategorii ; 

b)· złożeniu egzaminu teoretycznego (na. mechani
ka okrętowego II klasy) według programu i 
regulaminu ustalonego przez Minisrta. Prze
mysłu, Handlu i .Żeglugi ; 

c) wykazaniu się świadectwem doi rza.łości. " 

" § 22e. Dyplom mechanika okrętowego II klasy 
wyda.ny na podstwie §§ 22c i 22d ninejszego rozporztt
dzenia. może być za.mieniony na wyższy jedynie 
po: 

a.) wykazaniu się praktyką zgodnje z wymaga
nia.mi § 17 pkt. b ; 

b) złożeniu egzaminu teoretycznego według pro
gramu i regulaminu ustalonego przez Ministra. 
Przemysłu, Handlu i Żeglugi.'' 

§ 2. 
Rozporządzenie niniejsz.e wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi : 
J. K wa,piński 


