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Dzi-ennik Ustaw Nr 60 - 998 Poz. 331, 332 i 333 -----------------------
Nr 29, poz. 269) z uwzględnieniem zmian wy
nikają'cyeh z ustawy z dnia 10 marca 1932 r. 
(Dz. U. R. P~ Nr 32, poz. 334) wprowadza się 
zmianę następujłcą: 

z,danie o.statnie pkt. 2) a'rt. 6 otrzymuje 
bnmienie: 

"Wyjątki od tego przepisu dopuszczalne są 
w ~tosunku do dalekomorskic..~ statków ry" 
backich w czasie do dnia 3 I grudnia 1952 r. 
za zezwoleniem Ministra Zeglugi i na wa
runkach przez niego ustalonych w każdym 
poszc:;:,ególnym przypadku. Rada Ministrów 

----------------_ .... . _--_._-
może przedłużyć powyższy okres o d:a1.<:zc 
5 lat". . 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu PO" 
rucza się Ministrowi Zeglugi. 

Art. 3. . Dekret niniejszy wchodzi VI życie 
z dniem ogło s<zenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Preza Rady Ministrów: 
. . Józef C~rankiewicz 

Minister :Żeglugi: 
Adam Rapacki 

332 
DEKRET 

z dnia I2 września 1947r. 

o zmianie w szkolnictwie zawodowym tytułu "instruktor" na tytuł "nauczyciel zawodu". 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z. dnia 1'9 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie 
działania najwyższych organów Rzeczypospolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o UPO" 

ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mo
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) -
Ra,da MiniSltrów postanawia, a Rada Państwa 
zatwierdza, co następuje: 

Art. I. Tytuł "instruktora", przysNguj:ący 
il1JStruktorom szkół zawodowych, wymieniony 
wart. 33 ustawy z dnia I lipca 1926 r. o sto" 
mnkach słuŻJbowych nauczycieli (Dz. U. R. P. 
z 1932 r. Nr 104, poz. 873), zmienionej rozpo
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 85. 
poz. 66o) i ustawą z dnia 9 kwietnia 1938 r. 

(Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 243), ZmIenIa SIę na 
tytuł "nauczyci.el zawodu". 

Art. 2. Wszystkie przepisy prawne, odno
szące slię do istruktorów szkół zawodowych, StO" 
suje się do nauczycieli zawodu. 

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu pCY' 
rucza ~ię Ministrowi Oświaty i innym zainterc~ 
sowanym miniSItrom. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Ra.dy Ministrów: 
Józef Cwankiewicz 

Minister Oświaty: 
Stanisław Skrzeszewski 

333 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 5lierpnial947 r. 

o uznaniu "Ugi Lotniczej" za stowarzyszenie 
szen~a "Liga Obrony 

Na pod~tawie art. 46, 47, 51, 55 i ,6 prawa 
o sltowarzyszeniach z dnia 27 paź.dziernika I932 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 808) zarządz-a siep co 
następuje: 

§ I. Stow;J;rzyszenie "Liga Lotnicza" z sie." 
dzibą w Warszawie uznaj,e się za stowarzY's;zenic 
wyższej użyteczności. 

§ 2. StowarzYFeniu powyższemu nadaje się 
~tatut, który będiie· og:os.zony w Monitorze 
Polskim. 

§ 3. "Lidze Lotniczej" nadaj,e się przywilej 
'YX!ą,cz~~::i działania , na obsza'fze. cał~~ Państw.a l 
w . zakresIe wSlZechstrennego popierama rozwo lU 

wyżs~ej użyteczności i o rozwiązaniu stowarzy
Powietrznej i Przeciwgazowej". 

lotnictwa zgodnie z wytycznymi władz państwo· 
wych. 

§ 4. Równocześnie rozwiązuje się stowa' 
rzyszenie "Liga Obrony Powietrznej i Prze,ciw" 
gazowej", uznane za stowarzyszenie wYŹśzej 
użyteCZnosCl rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 20 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr II, 

poz. 90). 
Majątek stowarzyszenia "Liga Obrony PO" 

_ wietrznej i Przeciwgazowej" w myśl § J4 jego 
statutu (Monitor Polski z 1934 r. Nr 30, poz. 45) 
przekazuje się "Lidze Lotniczej". . 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia niniejszc60 
porucza się Ministrom Administracji Publicznej 


