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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I EIANDLU 

Z DNIA 26 SIERPNIA Hl40 R. 

wyilaoe w paro~mien.iu z r,ti_nistre.m Spraw Wo;sJr:owycb o kwa.liJika.cjacb oficerów w paJskiej marynarce handlowej. 

Na podstawie art. 6 pkt 10 i art. 7 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 
listopada 1930 r . o bezpieczeństwie statków morskich 
(Dz.U.RP. Nr 80, poz. 632), rozporządzenie 
Ministra. Pnemyslu i Handlu z dnia 30 listopada 
1931 r. o kwali6kacjach oficerów w polskiej mary· 
na~e łl~ndlowej Q)i.ll .R.P. Nr 4 z 1932 r., poz. 24) 
zmienione rozporządzeniem t,egoż Ministra z dnia 
20 lutego l 935 r . (Dz. U.R.P. Nr 15, poz. 84) zmienia 
się na czas trwania wyją.tkowych okoliczności 
wywolanycQ wojną. jak następuje: 

§ I. 

§ 3 otrzymuje brzmienie następujące : 

„Ustanawia się następujące stopnie oficerskie w 
polskiej marynarce handlowej : 

I. W służbie nawigacyjnej : 

a) kapitan żeglugi wielkiej, 

b) kapitan żeglugi małej, 

c) porucznik żeglugi wielkiej, 

d) porucznik żeglugi małej, 

e) aspirant-porucznik żeglugi malej, 

f) szyper I klasy, 

g) szyper II klasy. 

n. W służbie raechaniez:nej : 

a) mechanik okrętowy I klasy, 

b) mechanik okrętowy II klasy, 

c) mechanik okrętowy III klasy, 

d) aspirant-mechanik okrętowy III klasy . 

e) maszynista okrętowy I klasy, 

f) maszynista okrętowy II klasy, 

g) maAzynista okrętowy III kla~y. " 

§ 2. 

Ustęp 4 § 5 otrzymuje brzmienie następują.ce: 
,,Porucznik żeglugi małej ma prawo być pomocni

kiem kierownika statku (kapitana) na wszelkich 
sta.tkach handlowych w każdej żegludze. Nie moie 
być jednak zastępcą. kierownika statku (kapitana ) 
w żegludze wielkiej. Aspirant-porucznik żeglugi 
małej ma prawo być pomocnikiem kierownika statku 
(ka.pita.na) na wszelkich statkach handlowych w 
kaidej żegludze. Nie może być jednak zastępcą. 
kierownika. statku (kapitana) w żegludze małej i w 
żegludze wielkiej ." 

§ 3. 

W § 7 dodaje siQ ustęp następują.cy : 

„Dla otrzymania dyplomu aspiranta-porucznika 
żeglugi małej należy : 

a) złożyć egzamin teoretyczny i praktyczny 
podług programu i regulaminu ustalonego 
pr.zez Ministra PF.60mysłu i Handlu, 

b) wykaut się 24-o miesięczną praktyką w 
charakterze marynarza pokładowego na stat~ 
kach morskich a w tym co najmniej 6 miesięcy 
na. statkach żaglowych. Żegluga przybrzeżna 
moie być zaliczona w rozmiarach najwyżej 
12-tu miesięcy . " 

§ 4 . 

Ustęp 3 § 13 otrzymuje brzmienie następujące : 

, ,Mechanik okrętowy III klasy mil- p;ra,wo kierowtió 
maszynami na statkach handlowych III kategorii 
z wyjątkiem statków pasażerskich, być zastępcą. 
kierownika maszyn na statkach handlowych II kat. 
z wyjątkiem statków pasażerskich i być pomocnikiem 
kierownika maszyn na wszelkich statkach hand
lowych. Aspirant-mechanik III klasy może być 
pomocnikiem kierownika maszyn na wszelkich stat
kach handlowych z wyjątkiem statków pasażerskich. 
Nie może być jednak zastępcą kierownika maszyn 
na statkach handlowych I i II kat." 

§ 5. 

W § 15 dodaje się ustęp następują.cy : 

„Dla. otrzymania dyplomu aspiranta-mechanika 
okrętowego III klasy należy : 

a) złożyć egza.min teoretyczny i praktyczny podług 
programu i reguJaminu ustalonego przez Mi
Itistra Przemysłu i Handlu, 

b) wykazać się 30-o miesięczną. praktyką , a w 
tym co najmniej 12 miesięcy w warsztatach 
budowy lnb na.prawy maszyn okrętowych i co 
najmniej 12 miesięcy praktyki na statka.ch 
morskich, puy obsłudze maszyn pny czym 
2 miesiące żeglugi rzecznej zalicza się jako 
l miesiąc żeglugi morskiej." 

§ 6. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia. 

Miniswr Przemysłu i Handlu : Henryk Slra,asb-urger 


