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„(7) Przepisy ust. (2) — (6) stosuje się rów
nież w przypadku uszkodzenia budynku lub 
urządzeń związanych z budynkiem wskutek 
działań wojennych. Od obowiązku naprawy wła
ściciel będzie zwolniony w razie udowodnienia 
braku środków materialnych.";

7) do art. 387 dodaje się ust. (4) w brzmie
niu:

„(4) W czasie wojny, w razie braku osób 
uprawnionych do technicznego kierowania ro
botami budowlanymi, rzeczoznawcami budowla
nymi mogą być osoby nie posiadające wspom
nianych uprawnień, lecz mogące wykazać się 
wykształceniem technicznym określonym w art. 
361, 362 lub 364. Do tych osób warunek za
twierdzenia przez władze wymienione w ust. 
(3) nie odnosi się, władze te jednak mogą nie 
dopuścić wymienionych osób do pełnienia obo
wiązków rzeczoznawców.'';

8) do art. 388 dodaje się ust. (3) w brzmie
niu:

,,(3) Art. 387 ust. (4) stosuje się odpowied
nio.'';

9) do art. 389 dodaje się ust. (3) w brzmie
niu:

„(3) Art. 387 ust. (4) stosuje się odpowied- 
nio.‘ ‘ ;

10) w art. 410:
a) pkt 9) otrzymuje brzmienie:
,,9) obowiązek przyłączenia poszczegól

nych działek do sieci wodociągowej i kanaliza- 
cyjnej gminnej, uzdrowiskowej albo państwo
wej, sposób pokrycia kosztów takiego przyłą
czenia, zasady i warunki ogólne i techniczne ta

kiego przyłączenia, opłaty za pobór wody z w o
dociągu i za korzystanie z kanalizacji, względ
nie opłaty za prawo przyłączenia działek do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i za prawo 
pobierania wody z wodociągu i korzystania 
z kanałów, a gdy nie ma wodociągu — obowią
zek urządzenia studzien;";

b) pkt 14) otrzymuje brzmienie:
,,14) obowiązek urządzenia w budynkach, 

na podwórzach oraz na innych miejscach nieza
budowanej przestrzeni działki schronów prze
ciwlotniczych, obowiązek udziału właścicieli 
działek w budowie i pokryciu kosztów budowy 
wspólnych schronów przeciwlotniczych dla są
siednich posiadłości, warunki jakim schrony 
przeciwlotnicze powinny odpowiadać i w ogóle 
warunki, jakim powinny odpowiadać budynki 
i urządzenia z nimi związane ze względu na 
obronność Państwa, a w szczególności ze wzglę
dów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, 
wreszcie obowiązek i sposób maskowania bu
dynków oraz urządzania dzwonków i innych 
urządzeń alarmowych.".

Art. 2. Dekret niniejszy nie obowiązuje w 
województwie śląskim.

Art. 3. Wykonanie dekretu niniejszego po- 
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów

i Minister Spraw Wewnętrznych:
Sławoj Składkowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 28 czerwca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o tworze

niu bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 mar

ca 1933 r. o państwowych stypendiach oraz in
nych formach pomocy dla młodzieży szkół wyż
szych (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 207) zarządzam 
co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się bezzwrotne stypen
dia dla studentów szkół wyższych, wymienio
nych w § 5, obywateli polskich lub Wolnego 
Miasta Gdańska, którzy po ukończeniu studiów 
będą zobowiązani do służby w urzędach admini
stracji morskiej.

2. Minister Przemysłu i Handlu może zali
czyć na poczet służby w administracji morskiej 
czas służby odbytej we wskazanych przez Mi
nisterstwo Przemysłu i Handlu instytucjach 
i przedsiębiorstwach, związanych z żeglugą 
morską i przemysłem okrętowym.

§  2. Odpowiednie sumy na wypłatę sty
pendiów będą wnoszone do preliminarza budże
towemu na każdy rok.

§ 3. Liczbę stypendiów na każdy rok bud
żetowy oraz wysokość stypendiów dla studiują

cych w kraju i studiujących za granicą określa 
Minister Przemysłu i Handlu i zawiadamia 
o tym Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego.

§ 4. 1. Stypendia przyznaje Minister Prze
mysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
po zasięgnięciu opinii: właściwego rektora po
litechniki w odniesieniu do studiujących w kra
ju, Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej 
Polskiej w Gdańsku — w odniesieniu do studiu
jących w W. M. Gdańsku, właściwego konsula 
R. P. — w odniesieniu do studiujących za gra
nicą.

2. Przy opiniowaniu zgłoszeń studentów 
Politechniki Gdańskiej i politechnik zagranicz
nych będą wykorzystywane miejscowe organi
zacje samopomocowe lub naukowe studentów 
Polaków.

§ 5. O przyznanie stypendiów ubiegać się 
mogą studenci politechnik, studiujący na wy
działach techniki okrętowej (budowy okrętów, 
budowy maszyn okrętowych i elektrotechniki
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okrętowej) lub na wydziałach o kierunku facho
wym, mającym zastosowanie w technice okrę
towej.

§ 6 . 1. Stypendia będą przyznawane: stu
dentom, nie mającym egzaminu półdyplomowe- 
go, na okres w zasadzie nie dłuższy niż 3 lata, 
mającym egzamin półdyplomowy —  na okres 
w zasadzie nie dłuższy niż 2 lata.

2. W wyjątkowych przypadkach Minister 
Przemysłu i Handlu może przedłużyć okres po
bierania stypendium.

§ 7. Podania o stypendia należy składać 
do Ministerstwa Przemysłu i Handlu za pośred
nictwem właściwych władz powołanych do opi
niowania (§ 4), załączając:

a) dokumenty obywatelstwa polskiego lub 
Wolnego Miasta Gdańska,

b) zaświadczenie władz administracji ogól
nej o stanie zamożności rodziców lub 
opiekunów,

c) zaświadczenie o imatrykulacji lub za
świadczenie o zdaniu egzaminu półJy- 
plomowego,

d) oświadczenie, że nie pobiera innego sty
pendium oraz nie posiada stałej pracy 
zarobkowej albo że zaprzestanie pobie
rania innego stypendium i stałego zarob
kowania z chwilą uzyskania stypen
dium,

e) w razie niepełnoletności kandydata — 
oświadczenie rodziców lub opiekunów 
o przyjęciu materialnej odpowiedzialno
ści za kandydata z tytułu udzielonego 
stypendium.

§ 8. 1. Stypendia będą przyznawane za
sadniczo z początkiem roku akademickiego na 
okres jednego roku lub na okres pozostały do 
końca roku.

2. Na początku każdego roku akademickie
go władze powołane do opiniowania podań (§ 4) 
przesyłają Ministrowi Przemysłu i Handlu spra
wozdania stypendystów z przebiegu studiów 
wraz z wnioskiem co do dalszego utrzymania 
stypendium.

§ 9. 1. Stypendysta obowiązany jest pil
nie oddawać się nauce i czynić dobre postępy 
oraz sprawować się nienagannie.

2. Stypendysta nie może bez zgody Mini
sterstwa Przemysłu i Handlu a w razie odbywa
nia studiów za granicą — właściwego konsula 
podejmować się jakiejkolwiek stałej pracy o 
charakterze zarobkowym ani też pobierać in
nego stypendium ze środków publicznych lub 
społecznych.

§ 10. 1. Stypendysta obowiązany jest nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od daty ukończe
nia studiów zawiadomić Ministerstwo Przemy
słu i Handlu o gotowości objęcia służby.

2. Stypendysta obowiązany jest do pozo
stawania w dyspozycji Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu przez okres czasu co najmniej dwukrotJ- 
nie dłuższy od okresu czasu pobierania stypen
dium, nie krócej jednak niż przez jeden rok.

3. W wyjątkowych przypadkach Minister 
Przemysłu i Handlu może zwolnić stypendystę 
częściowo od obowiązku odbycia służby.

4. Stypendysta przyjęty do służby w admi
nistracji morskiej traktowany jest na równi 
z innymi pracownikami posiadającymi równo
rzędne studia.

§ 11. O przyznaniu, odmowie lub cofnię
ciu stypendium Ministerstwo Przemysłu i Han
dlu zawiadamia studenta za pośrednictwem 
władz powołanych do opiniowania podań (§ 4).

§ 12. W  przypadkach niezastosowania się 
do przepisów § 9, stypendysta traci prawo do 
pobierania stypendium z końcem miesiąca na
stępnego po miesiącu, w którym Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu powiadomi stypendystę o 
odebraniu stypendium.

§  13. 1. W  razie niezastosowania się sty
pendysty do przepisów §i§ 9 i 10 ust. 1 i 2 oraz 
nieobjęcia po ukończeniu lub przerwaniu stur 
diów wskazanego mu stanowiska albo utraty 
prawa do zajmowania urzędów państwowych 
przed ukończeniem służby, stypendysta obowią
zany jest najdalej w ciągu jednego roku zwró
cić kwoty pobrane tytułem stypendium wraz 
z odsetkami, w części w jakiej kwoty te nie zo
stały umorzone przez odbytą służbę (§ 10 ust. 2). 
Do umorzenia stypendium zajicza się okresy 
służby w wymiarze co najmniej półrocznym.

2. Roczny termin zaczyna biec od daty:
a) utraty prawa do pobierania stypendium,
b) z upływem terminu przewidzianego w 

§ 10 ust. 1,
c) utraty prawa zajmowania urzędów pań

stwowych lub rezygnacji ze stanowiska,
d) niedotrzymania terminu przewidzianego 

w § 10 ust. 2..
§ 14. W przypadkach zasługujących na 

szczególne uwzględnienie, Minister Przemysłu 
i Handlu może zwolnić od obowiązku zwrotu 
stypendium w całości lub w części albo wyra
zić zgodę na rozłożenie spłaty na okres dłuższy.

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia.
Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman

ust
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z dnia 26 sierpnia 1939 r. 
obowiązku urządzania schronów przeciwlotniczych w istniejących budynkach mieszkal

nych lub poza ich obrębem.
/

Na podstawie art. 410 pkt 14) oraz art. 416 | spolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie bu- 
2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- j dowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.


