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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 31 P AźDZIERNIK.A 1943 R. 

o obowiązku składania brooi i materiałów wybuchow1ch. 

Na. podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj -
nej stanowię co następuje : 

Art. I. 

1) W czasie wojny powiatowa władza administra
cji ogólnej moie zarządzić złożenie w określonych 
miejsca.eh i terminach wszystkich lub niektórych 
przedmiotów wymienionych w art. 2. 

2) Jeżeli pQwia.towa. władza administracji ogólnej 
nie je~t czyn.na, zarz.~zenie wymienione w ust. 
poprzedzającym moie wydać dowódca. wielkiej jed
nostki wojska. (równorządny) bądź upowainiony 
przez niego oficer, a. w przypadkach nagłych do
wódca wojskowego oddziału w stopniu oficerskim, 
d.ziała.jący na danym obszarze. 

3) W przypadku wydania zarządzenia. przez. 
dowódcę wojskowego, obowiązany on jest zawiado
mić o nim niezwłocznie najbliższą władzę admini
stracji ogólnej i stosować się do dalszych zarz~zeń 
t.ej władzy. 

4) W zan4dzeniu wymienionym w ust. 1) można 
zwolnić oznaczone kategorie osób od obowi~zku 
złoienia broni i amunicji, niezbędnych ze względu 
na bezpieczeństwo osobiste lub dla celów służbo
wych . 

Art. 2. 

. Do przedmiotów, ~tórych złoienie moina. za.
rządzić, na.leżą : 

a.) broń palna. wszelkich typów i kalibrów, zdatna 
do użytku lub uszkodzona .oraz gotowe jej 
części składowe ; 

b) broń biaJa. : szable, szpady, ba.gnety i lance ; 
c) granaty ręczne typu wojskowego lub doraźnie 

wykonane, miny przeciwczołgowe oraz rakiety 
sygnalizacyjne i oświetlające ; 

d) amunicja. typu wojskowego i cywilnego wszel
kich kalibrów ; 

e) materiasly wybuchowe (kruszące, inicjujące i 
prochy) w postaci luźnej i opakowanej; 

f) lonty zapalające i detonujące· oraz spłonki do 
nich. 

Art. 3. 
W przypadka.eh, gdy złoienie przed.miotów wy

mienionych w art. 2 byłoby połączone z nad.mieroyroi 
trudnościami dla ich posiada.cza lub z uzasadnioną 
obawą niebezpieczeństwa wybuchu - wystarczy 

zgłoszenie tych przedmiotów w terminie i miejscu 
wyznaczonych do złożenia . 

Art. 4. 

1) Powiatowa władza administracji ogólnej w 
porozumieniu z. dowódcą wielkiej jednostki wojska. 
(równorzędnym) działającym na danym obszarze 
lub z upowainionym przez niego oficerem, może 
zwrócić broń, sluiącą do użytku osobi.st.ego lub 
służbowęgo, jeżeli posiadacz nie daje powodu do 
obaw, ie użyje tej broni w sposób zagra.ia.jący intere 
som obrony Państwa lub bezpieczeństwa. publicz
nego. 

2) Br01\ o wartości zabytkowej na.leży zwrócić 
niezwłocznie. 

3) Przepis ust. l) stosuje się odpowiednio do 
amunicji, prochów myśliwskich oraz materia,łów 
wybuchowych, lontów i spłonek, służących do użyt
ku przemysłowego. 

Art. 5. 
W stosunku do żołnierzy w czynnej służbie woj

skowej uprawnienia. z art. l służą władzom Sił 
Zbrojnych. 

Art. 6. 
Zariąd.zenie zloienia. przedmiotów na.leiy podać 

do powszechnej wiadomości przez obwieszczenie co
najmniej na budynkach, będących siedzibą władzy, 
która. zarz~zenie wydala oraz władz gminnych 
obszaru, którego dotyczy zarz~zenie, a w stosunku 
do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - ogłosić w 
jednostka.oh wojskowych. 

.Art. 7. 

1) Kto nie zloiy lub nie 'l.głosi w terminie i miej
scu, wyznaczonych w zarządzeniu (art. 1 i 3) przed
miotów w tym zarz~zeniu wymienionych, albo kto 
po terminie przedmioty to bezprawri.ie posiada. -
podlega. karze więzienie. do le.t 5. 

2) Jeżeli sprawca działa. nieumyślnie, podlega. 
ka.t""Z.e więzienia. do 2 lat, aresztu lub grzywny. 

3) Jeieli z okoliczności sprawy, a przede wszystkim 
z za.chowania się gprawcy ora.z z rodzaju, ilości i 
jakości przedmiotów uiezłoionych bą.di niezgło
szonych, albo bezprawnie posiadanych, wynika., ie 
sprawca działa w celu użycia. ich w sposób zagraia.
jący interesom obrony Państwa. lub bezpieczeństwa. 
publicznego - podlega. on karze śmierci. 



ln.iennili: Ustaw Nr. li 

4) Orzecznictwo w sprawach o przestępstwa, 
wymienione w artykule niniejszym, naleiy wyłącznie 
do właściwości sądów. 

Art. 8. 
Przedmioty niezłoione w terminie oraz po tym 

terminie bezprawnie posiadane podlega.j ą: przepad
kowi . 

Art. 9. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Obrony 
Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości . 
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Art. 10. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkieuncz 

Prezes Rady Ministrów: St. Mikołajczyk 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Ba'IW,(;2.yk 

Minister Obrony Narodowej : M. K ukiel Gen. Dyw. 

Minister Sprawiedliwości : W. Komarnicki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU I ŻEGLUGI 

Z DNIA 2 LISTOPADA 1943 R. 

wydane w porozumieniu z Minlstrem ObroJlY Naroitowej o zmianie rozporządzenia z dnia SO listopada 1981 r. o kwall
flkaejaeh oneer6w w polskiej marynaree handlowe). 

N a podstawie art. 6 pkt. t l i art. 7 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopa.da 1930 
r. o bezpieczeństwie statków morskich (Dz.U.RP. 
Nr. 80, poz. 632, tekst jednolity Nr. 46/1938 r. poz. 
376) zarządzam, co następuje: 

§ l. 

W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z 
dnia 30 listopada 1931 r. wydanym w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych o kwalifikacjach 
oficerów w polskiej marynarce handlowej (Dz. 
U.RP. Nr. 4/1932, poz. 24} zm.ieniouym rozporzą
dzeniem Ministra Przemysłu j Handlu z dnia 
20 lutego 1935 r. wydanym w porozumieniu z 
Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie niektórych 
postanowień rozporządzenia z dnia 30 listopada 
1931 r . o kwalifikacjach oficerów w polskiej mary
narce handlowej (Dz.U.RP. Nr. 15/1935 r. poz. 84) 
wprowadza się następującą zmianę : 

1) po§ 22a. doda.je się§§ 22b i 22c treści następu
jącej : 

" § 22b. Oficerowie polskiej ma.ryna.rki hand
lowej, którzy posiadają: dyplomy mechaników okrę
towych III klasy, wydane na podstawie u.stawy z 
dnia 6 lipca 1923 r. o stanowiskach oficerów w 
polskiej marynarce handlowej (Dz.U.RP. Nr. 75, 
poz. 588) a którzy nie posiadają. warunków wymaga-

nych przez rozporządzenie Ministra Przemysłu i 
Handlu z dnia 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach 
oficerów w polskiej marynarce handlowej (Dz.U.RP. 
Nr. 4/ 1932 poz. 24 i Dz.U.RP. Nr. 15/1935 poz. 
84) dla otrzymania. dyplomu mechanika okrętowego 
II klasy, mogą. na podstawie orreczenia Komisji 
Kwalifikacyjnej otrzymać dyplomy mechaników 
okrętowych II klasy, jeżeli wykażą, się 72 miesięczną: 
praktyką w charakterze pomocnika kierownika 
maszyn na statkach l lub II kategorj i, w tym 18 
miesięcy w charakterze zastępcy kierownika maszyn 
conajmniej na statkach II kategorji. 

§ 22c. . Dyplom mechanika okrętowego II klasy 
wydany na podstawie § 22b niniejszego rozporządze
nia może być zamieniony na. wyiszy jedynie po· : 

a) wykazaniu się praktyką. zgodnie z wyma
gani am i § 17 pkt. b, 

b) złożeniu egzaminu teoretycznego według pro
gramu i regulaminu ustalonego przez Minist1·a 
Przemysłu, Handlu i Żeglugi." 

§ 2. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Inemysłu, Handlu i Żeglugi : J. Kwapiński 


