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102 

USTAWA 

rz: dnia ~ lutego 1937r. 

o zmianie § 2249 kodeksu cywilnego z 1896 r. 

. Art. 1. Uprawnienie naczeln.ików gmin do 
spomądzania testamentu, przewidziane w § 2249 
kode'ksu cywilnego z 1896 r., przyzlllaie się rów
nież sołtysGm. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza się Mi.niJstrowi Sprawiedliwości. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszeni.a. 

Pll"ezytdellJt RzeczYJPOSlPOliltej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławo; Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 

103 

USTAWA 

z dnia 22 lutego 1937 r. 

o Państwowej Szkole Morskiej w GdynL 

Art. 1. (1) Pańsbwowa Szkoła Morska, 
istniejąca w Gdyni,1est zalkładem naukowo
wychowawczym, przeznaozonym do przygoto
wywania wykwalifikowanych zawodowo pra
cowniJków żeglugi morskiej oraz zawodów po
krewnych. Cele te osiąga szkoła przez teore
tyclzne i · praktyczne kształcenie zawodowe 

z uwzględnieniem potrzebn~o za1kreśu wy
kształcenia og61ne.go oraz wychowanie spo
łeczno-Oibywa telskie. 

(2) Państwowa Szkoła MOrlSka jest zorga
nizowana jaJko szkoła zawodowa stopnia liceal· 
ne~o w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 11 mar-



Poz. 103 i 104 Dziennik Ustaw Nr 16 Str. 188 

ca 1932 t. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. 
Nr 38, poz. 389). 

Art. 2. Uprawnienia ao,solwentów Pań
stwowej Szkoły Morskiej określają przepisy 
specjalne, w szczegóLności przepisy o kwalifi
kacjach ofice,rów polskiej marynarki handlo
wej. 

Art. 3. Nadzór zwierzchni ,nad działalno
ścią Państwowej Szkoły Mot'lskiej w zakresie 
wytkiształcenia zawodowego wykonywa Minister 
Przemysłu i Handlu. w zakresie zaś wykształ
cenia ogóLnego oraz wychowania społeczno
obywatelskie,go - Min1ster Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

Art. 4. (1) Statu'! normuje ,sprawy ustroju 
1 organizacji szkoły, w szczególności: okres 
trwania nawki w zakresie zarówno teoretycz
nym jak praktycmym, eu!zaminy i dyplomy, 
'karność sZlkotną i umundurowanie uczniów, wy
sokość i sposóh pobierania opłat szkolnych oraz 
gospodarkę finansową. 

(2) StatUlt nadaje Państwowej Szkole Mor
&klej Minister Przemysłu i Handlu w porozu
mieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświe
cenia PublicZIOego. 

(3) Statut zostaje ogłoszony w Monitorze 
Polskim. 

Art. 5. (1) Przy szkole mogą być tworzone 
zakłady lub instytuty pomocnicze, przeznaczone 
do prac specjalnych, związanych z zawodowym 
kszlał,ceniem pracowni!ków żeglugi morskiej lub 
Z pracami badawc,zymi wdziedzirrie .spraw mor
skich. 

(2) Statuty tego rodzaju zakładów i insty
tutów ustala Minister Przemysłu i Handlu. 

(3) Przepisy powyższe dotyczll również in
ternatu <szkoln~o. 

Art. 6. (1) W celu niesienia ~omocy w 
kształceniu uczniów Państwowej Szkoły Mor
skiej może być przy szkole utworzony fundusz 
stypendiaLny, posiadający osobowość prawną. 

(2) Zasady organizacji i administrowania 
funduszem stypendialnym ustali ,statut, wydany 
przez MiniJStra Przemy,słu i Handlu. 

(3) Przepisy powyższe nie wyłączaią moż
ności tworzenia fundacji stypendialnych na 
wyżej wymienione cele na zasadach ogólnych. 

Art. 7. Uczniowie i kandydaci, zarówno 
w szlkole jaJk i na statku ,szkolnym, wychowy
wani !Są w duchu kar.no'ści wojskowej. 

Art. 8. Stosunelk służbowy mianowanego 
grona nauczycielskiego Państwowei' Szkoły 
Morskiej określa ustawa z dnia 17 lute~o 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej. 

Art. 9. Grono nau.czycielskie i pracownicy 
administracyjni Państwowej Szkoły Morskiej 
oraz oficerowie i załoga srŁatku szkolnego no
szą umundurowanie, Oikreśloneprzepisami ogól
nymi o umundurowaniu funkcjonariuszów pol
skiej marynar:ki handlowej. 

Art. 10. Państwowa Szkoła Morska może 
być zwinięta na podstawie rozporz1\1dzenia Rady 
Minist.rów, ,która jednocześnie postanowi o prze
znaczeniu pozo,stałego mienia szkoły oraz fun
duszu stypendialnego. 

Art. 11. Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w po
rozumieniu z Minili5trem Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, 

Art. 12. Ustawa niniejlSza wchodzi w życie 
z dniem ogło,szenia. . 

Pil'ezyden1t Rzeczy!pospoJitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławo; Składkowski 
Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 

104 
USTA WA 

z dnia 27 lutego 1937 r. 
,-

o samoistnym podatkuwyr6wnawczym dla gmin wiejskich. 

Art. 1. Gminom wiejskim służy prawo po
bierania samoistnego podatku wyrównawczego 
od płatników państwowych podatków: grunto
wego, przemysłowego i od nieruchomości. 

Art. 2. (1) Ogólna suma podatku wyrów
nawczego nie może przewyższać niedoboru. wy
nikającego z zestawienia dochodów i wydatków 
zwyczajnych J!miny pomimo wykorzystania 
'w pełni wszystkich źródeł dochodowych. prze
widzianych w ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 I. 

o tymczasowym uregulowaniu finansów komu
nalnych (Dz, U R. P, z 1936 r. Nr 62. poz. 454), 
ani nie może być wyższa od sumy złotych. rów
nej ilości hektarów gruntów. opodatkowanych 
w danej gminie. pomnożonej: 1) na obszarze 
województwa poznańskiego - przez 0,25. 2) 
na obszarze województw: pomorskiego, kra
kowskiego. lwowskiego, sltanisławowskiego 
i tarnopolskiego - przez 0.50, 3) na obszarze 
województw : nowogródzkiego, poleskiego. wi
leńskiego i wołyńskiego - przez 1,5, 4) na ob-




