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niciejsząo dekretu będzie karany g,rzywną do' marca 1928 r. o poddaniu Kapitanatu Po.rtu 
pięciu tysięcy złotych i aresztem do dwóch ty" I Morskiego w Tczewie kompete:n.cji Urzędu Ma
go.dni lub jedną z tych kar. rynairki Handlow~j w Gdyni i uregulowaIliu in" 

2. Do. orzekania powołane są urzędy mor- nych spraw związanych z żeglugą morską w por" 
skie, kt6re stosują odpowiednie przepisy rozpo" cie tczewskim (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 233). 
rząd,zenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 d Prezy ent Rzeczypospolitej: 
ma,rca 1928 r. o postępowaniu karno" admin;- Bolesław Bierw 
stracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 365). 

3. Dyrelktor urz~du mO'l'skiego za zgo<4 Prezes Rady Ministr6w: 
Ministra Zeglugi meże w drodze rmporząd,udl Józef C~rankiewicz 
upoważnić de nakład,ania kar w formie nakazów 
karnych podległe mu organa, a funkcjona:riusz6w 
podległych mu organ6w do nakładania grzywie;1 
w drodze doraźnych nakazów karnych w przy
padikach i na zaswach przewidzianych w an. 50, 
i 5 I powołinege ro-zp()rządzenia. 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE. 

Art. 14. W ykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Zeglugi w porozumieniu 
z zainteresowanymi ministrami. 

Art. 15. 1. Dekret niniejszy wcho.dzi w ży' 
cie z dniem ogło.seenia. 

2. R6wnoczeSnie tracą moc obowiązującą: 
rozporzą,dzenie Rady Ministr6w z dnia 3 kwiet
nia 1922 r. w sprawie ut,ł'orzenia Urzędu Ma" 
rynarki Handlowej w Gdańsku (Dz. U. R. P. 
Nr 32, poz. 258), rozpOtrZ'ą-dzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 2l. m?rca 1928 r. o orga' 
n;zac: ji i 7alkresie działania władz marynarki han
dlowej (Dz. U. R. P. Nr 38, pez. 366), rO'zpo' 
rządzenie Prezydenta Rzeczypos!,olitej z dnia 6 

Minister Zegl~i: 
Adam Rapacki 

wiz Minister Obrony Narodowej: 
Marian Sp~clU1Jski 

wiz Minister Administracji Publicznej: 
Wład~slaw Wolski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
ffład~sław Gomułka 

Minister Bezpieczeństwa Pubiicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

wiz Minister Skarbu: 
Tadeusz Dietrich 

wiz Minister Leśnictwa: 
R~szard Borow~ 

w/z, Minister Odbudowy: 
Juliusz takowski 

Minister Komunihcji: 
Jan Rabanowski 
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z dnia 5 września 1947 r. 

o upaństwowieniu Instytutu Biolog!i Doświadczalnej 1m. M. Nenckiego. 

Na podstawie arr. 4 Ustawy Konstytucyjnej Art. 3. Instytut jest o:;ebą prawną. Nabycie, 
z dnia 19 lUbego 1947 r. e ustroju i zakresie zbycie i obciążenie przez Instytut majątku nic" 
działania najwyższych organów Rzeczypospolitej ruchomego ocr-az przyjęcie pod warunkiem cld
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. -o UPO" rowizny lub zapisu wymaga zgody Ministra 
ważnieniu Rządu dO' wydawania dekret6w z mo- Oświaty. 
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, pOll. 252) Art. 4: Nadz6r nad dzia~alnością Instytutu 
Rada Ministr6w postanawia, a Rada Państwa za- sprawuje Minister Oświaty. 
tw:e'."dza, 00 następuj,e: Organem doradczym i opiniodawczym 

Art. lo Istniejący przy Towarzystwie Nau" w sprawach programu -clziałania Instytutu i jego 
kowym \'7arsz?WElkim Instytut Biologii Doświad" realizacji jest R2JooNaukewa Instytutu. 
czalnej im. M. Nenckiego przekształca si(( na Organizację wewnętJriną., zakres dziabniJ, 
Państwowy Instytut Biologii Doświadczalnej im. skład Ra:dy Nauko.wej oraz kO'mpetencje órga," 
M. Nenckiego. n6w Instytutu określi statut, nadany przez Mi-

Art. 2. Zada.rliem Instytutu jest prowadze" ni~tra Oświaty w porozumieniu z Ministrem 
nie badań naukowych w zakresie nauk bielo- Zdrowia. 
gicz~ych i pokrewnych oraz wsp6ł'P'raca z in" Art. 5. Na czele Instytutu stoi -dyrektor, 
nym~ tego rodzaju instytucjami w kraju i za mianowany i zwallniany przez Ministra Oświaty 
gra.mq. po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu. 

Instytut może pOS1iadać oddziały i z?kłady Na stanowisko dyrektora i inne kierownicze 
badawcze oraz zakłady pomocnicze. sItanowiska naukowe w Instytucie mo;gą być PO" 

J 
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woływa:ne jedynie osoby, posiadające dorobek 
naukowy. 

Art. 6. Wykona:nie niniejsz~o dekretu po
rucza się Ministrowi Oświaty. 

Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogło'Sz.enia. 
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Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Plrezes Rady Mi.nistr6w: 
Józef C~rankiewicz 

Minister Oświaty: . 
Stanisław Shrzeszewski 
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z dnia 12 września 1947 r. 

O wyjątkowym dopuszczeniu do wykonywania czynności zawodowych rzecznika patentowego. 

Na podstawie f\rt. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 1911itego 1947r. o ustroju i zakresi~ · 
diiaunia . najwyższyoh orgap.6w Rzeczypospolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o Uipo
ważnieniu Rządu do wydawania dekret6w z mo
cą ustawy (Dz. U. R. · P. Nr 49, poz. 252) -
Rada Ministr6w postanawia, a · Ra,da Państwa 
zatwierdza, co następuje: 

Art. l. W okresie 5-ciu lat od dnia we}kia 
w życie niniejszego dekretu Minister Przemysłu 
w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o ochronie wynalazk6w, wzor6w i znak6w to
warowych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384) może 
mianować rzecznikiem patentowym osoby peł
noletnie posiadające obywatelstwo polskie, w Pol
sce stale zamieszkałe i korzystające z pełni praw 
obywatelskich, po złoż,eniu przez te osoby przed 
Urzędem Patentowym egzaminu z prawa z W)'ł 
nikiem co najmniej dostatecznym, jeżeli osoby te: 
lY-mają ukończoną akademicką szkołę technicz

ną lub ukończone r6wnorzędne studia 
w szkole akademickiej i wykażą się co naj
mniej j'canoroczną praktyką w sprawach 
patent6w, wzor6w i znaków towarowych 
bądź 

2) mają ukończoną wyższą szkołę techniczną 
lub ukończone r6wnorzędne studia w wyż' 
szej szkole zawodowej i wykażą się co naj
mniej jednoroczną pracą o charakterze prze.
mysłowo-te:::hnicznym oraz co najmniej dwu-

letnią praktyką w sprawach patentów, .wzo· 
r6w i znalk6w towarowych, bądź tez 

3) mają ukończoną średnią szkołę techniczną 
lub liceum teohniczne albo posiadają co · naj· 
mmeJ równorzędne wykształcenie technicz· 
ne, na przykład zaawansowane studia wszko· 
le akademickiej lub wyższej, i wykażą się 
co najmniej 3-1etnią pracą o cha,rakterze 
pr7:emysłowo-technicznym oraz co najmni~j 
rletnią praktyką w sprawach patent6w, 
wzor6w i znak6w towarowych, a ponadto 
wykazały w drodze egzaminu dostateczne 
opanowanie wiedzy technicznej, niezbędnej 
dla rzecznika patentowego. 

Art. 2. Egzamin przew~dziany· w pkt 3 
art. l składa. się przed komisją · egz:aminacyjną 
wyznaczoną prz,C'z Prezesa Urzędu Patentowego, 
kt6ry. ustali r6wnież szczeg6łowo przedmiot 
egzam1llu. 

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu po· 
runa 'się Ministrowi Przemysłu. 

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

. Prezydent Rzeczypospolitej ~ 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef C~rankiewicz 

wiz Minister Przemysłu i Handlu: 
Eugeniusz Sz~r 
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z dnia 12 września 1947 r. 

a zmianie niektorycn postanowień ustawy z 'dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych 
morskich. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnei 
z dnia 191mego 1947 r. o ustroju i zakresie 
eziałania najwyższych organ6w Rzeczypospolitej 
Polskiej i ustawy z dnia A. lipca 1947 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekret6w z 'mo
cą ustawy (Dz. U.R. P. Nr 49, poz. 252) -

Rada Ministr6w postanawia, a Rada Państwa 

zatwierdza, co następuj·e: 
. Art. l. W ustawie z cl:nia 28 maj,a 1920 r. 

o polskich statkach handlowych morskich (Dz. 
U. R. P. Nr 47, poz. 285) w brzmieniu ustalo
nym rozporządzeniem Preżydenta · Rzeczypos· 

. politej, z dnia 6 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. 


