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w stanie nietrzeiwym nie mogą być dopuszczone do 
podróży statkiemp9wietrznym. 

§ 8. Sprzedaż i spożywanie napo)ow alkoholo
wych w statku poowietrznym są zakazane. 

§ 9. Każde lotnisko powinno posiadać urządzenia 
Z wodą do picia, ustępy i odpowiednie pomieszczenia 
toaletowe. 

§ 10. W miejscach sprzedaży biletów do podróży 
lotniczej powinny być . w sposób, zwracający uwagę 
stron, ogłoszone poouczenia o co do przygotowania się 
podróżpych do lotu oraz co do przeciwwskazań lekarskich 
do odbycia lotu (choroby serca i naczyń krwionośnych, 
gruźlica płuc, niektóre cierpienia nerwowe i t. d.). 

B. Stosowanie międzynarodowych umów sani
tarnych. 

§ 11. Postanowienia międzynarodowych umów sa
nitarnych znajdują analogiczne zastosowanie do żeglugi 
powietrznej. 

W razie opuszczenia się na terenie Rzec::zypospolitej 
Polskiej statku powietrznego, przybywającego Z pań
stwa obcego w czasie, kiedy przeciw temu państwu sto
sowane są przepisy obowiązujących międzynarodowych 
umów sanitarnych, wykonywanie przepisanych zarzą
dzeń należy do powiatowej władzy administracji ogól
nej, właściwej dla miejsca lądowania. 

Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
Z Ministrem Komunikacji wskaże w rozporządzeniu 
wykonawczem, które lotniska mają być urządzone jako 
stacje sanitarno-rewizyjne. 

c. Ratownictwo. 

§ l2~ Port lotniczy powinien posiadać najważniej
sze urządzenia do udzielania pierwszej (doraźnej) po
mocy do czasu przybycia lekarza, pozatern środki do 
przenoszenia, a większe porty na zasadzie decyzji Mi
nistra Spraw Wewnętrznych, powziętej w porozumieniu 
Z Ministrem Komunikacji, do przewożenia osób, które 
uległy nieszczęśliwemu wypadkowi, albo zapadły w cza
sie lotu na chorobę cięższą, wreszcie odpowiednie po
mieszczenia (stację ratowniczą) dla tymczasowego umie
szczenia . chorego poszkodowanego. 

§ 13. Załoga statków powietrznych i personel por
tów lotniczych powinny być dostatecznie wyszkolone 
w udzielaniu tymczasowej (doraźnej) pomocy w wy
padkach nieszczęśliwych do czasu przybycia lekarza. 

§ 14. Porty o znacznym ruchu pasażerskim powin
ny posiadać stałe pogotowie ratunkowe pod kierownic
twem lekarza. 

§ 15. W miastach, w których istnieje należycie 
działające i wystarczające wymaganiom miejscowym 

pogotowie ratunkowe komunalne lub społeczne, dopu· 
szczalne jest za zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrz
nych w porozumieniu Z Ministrem Komunikacji ogra
niczenie wymagań, określonych w paragrafach ' 12-ym 
i 14-ym. 

§ 16. Każdy pasażerski statek powietrzny po
winien być zaopatrzony w środki lecznicze, opatrunkowe 
i inne, konieczne do udzielania pierwszej pomocy le-
karskiej. . 

D. Postanowienia karne. 

§ 17. W inny przekroczenia niniejszych przepisów 
będzie karany w myśl ogólnie obowiązujących przepi .. 
sów karnych. 

§ 18. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w 30 dni po ogłoszeniu Z wyjątkiem przepisów § 3-go, 
które zyskują moc obowiązującą z dniem l stycznia 
1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj-Składkowski 

Minister Komunikacji: Kiihn 

843. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw VI ewnętrznych 

z dnia 13 listopada 1928 r. 

o przekazaniu Komisarzowi Rządu m. st. War
szawy prawa wydawania decyzyj o nadawaniu 

i utracie obywatelstwa polskiego. 

Na zasadzie art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. 
o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 7, 
poz. 44) i art. 86 ustęp 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organi~ 
zacji i zakresie działania władz administracji ogólnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządzam co następuje: 

§ l. Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy prze
kazuje się decyzje w sprawach nadawania i utraty oby
watelstwa polskiego (art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 20 
stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie uchyla się wszystkie ' 
postanowienia sprzeczne Z niniejszem rozporządzeniem. 

Minister Spraw Wewnę,trznych: Sławoj Składkowski 
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