
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 


