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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 
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i Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Mini
. ·SJtrami Komunikacji i Obrony N:l'rooowej. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef C~rankiewicz 

Minister Administracji Publicznej~ 
. Edward Osóbka-Morawski I 
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Minister Ziem Odzyskanych: 
Jif ład~sław Gomułka 

Minister Komunikacji: 
Jan Rabanowski 

MiJnister Obrony Narodowej: 
Mickał Ż~mierski 
Marszałek Polski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 sierpnia 1947 r. 
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dni.1 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjoni\
riu5zów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynn~ci służbowych poza zwy

kłym miejscem służbowym oraz w razi~ przeniesienia na inne miejsce służbowe. 

Na podstawie art. 10 rozporządzenia Prezy' 
denta RzeczYPolSpolitej z dnia 28 października 
1933 r. o uposażeI}iu funkcj.onariuse.6w państwo
wych (Oz.U.R.P. Nr 86, poz. 663) zarzą<lza .sit:;. 
co następu je: 

§ I. W rozpOIr'Ządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach fun
kcjonariu~zów służby bezpieczeństwa publicznego 
w razie pełnienia czynności służbowych pO'l.a 
zwykłym miejscem służbowym oraz w razie 
przeniesienia na inne mie}sce' służbowe (Dz. U. 
R. P. Nr 12, poz. 79) w brzmi·eniu rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 134), wprowadza się 
następujące zmia.ny : 

:t) § 15 otrzymuje brzm.ienie: 
"Diety wynoszą dziennie 450 zł. Przy · po

dr6żach do m. st. Warszawy, do m. Gdańska 
i pow. gdańskie;go, do m. Gdyni lub pow. mor
skiego . oraz na teren Ziem Odzyskany.:h, 
z wyjątkiem powiatu gliwickiego, bytoffilSkieg0 
i zab"skiego, diety wynoszą rOO zł dzienn)e". 

2) § 37h otrzymuje brzmien)e: . . 
"leżeli funkcjonariusz slużby bizp~c.zeństwa I 

z hralm miej[ca nie mógł korzystać i nie ko
rzystał z nocleg6w służbowych w domu nocle-

gO'wym, przysługuje mu zwrot kosztów noclegu 
w wysokoś.ci rzeczywiście poniesionej. Fakt nie
możności korzystania z nocleg6w w s.łużbowym 
domu noclegowym powinien być uwidoczniony 
w pos.taci adnota:eji służbowej na delegacji". 

3) § 37d ot.rzymuje brzmienie : • 
,.W przypadku nieprzedłożenia rachunku 

funkcjonariuszO'wi służby bezpieczeństwa służy 
prawo tylko do ryczałtu w Wf\5okOOci zł 100 za 
każdq noc spędzon·ą w miejscowości, będącej ce
lem podróży służbowej lub ddegacji . albo w i,;).
nej miejscowości w warunkach określonych w § 
37a ust. 2" . • 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Minis>trowi· Bezpieczeństwa Publicz
nego oraz Ministrowi Skarbu. 

§ 3. Rózporządze·nie lllme}5Ze wchodzi 
w życie z dniem ogło6zenia z mocą obowiązu' 
jącą od dnia 9 czerwca 1947 r. 

Prezes Rady MiJnistr6w: 
Józef CNrankiewicz 

MiniISter Bezpieczeństwa PublicznegQ: . 
Stanisław RadJiiewicz 

Minister Skarbu: 
Kon5tant~ Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA :żEGLUGI 

z dnia 12 sierpnia 1947 r. 
w sprawie ocor-ony rybołówstwa na Zalewie Szczeci.,skim. 

Na podstawie art. 1 ust. I pkt a) dekretu ' d) u. sandacza (Lucioperca lucioperca L.)- 35 " 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada · e) u szczupaka (Ero,x lucius L.) - JO 

1936 r. <;> regulowaniu polow6w ryb morskich f) u . leszcza (Abramis brama L.) 25 " 
(Oz.U.R.P. Nr 84, poz. 586) w związku z ano fi g) u lina (Tinca tinca L.) 20 . " 

dehe!u z dnia 27 marca 1947 r. ° zmianach h) u certy (Abram:is vimba Heck) 20 " 

organiza<:ji i zakresie działania naczelnych władz § 2. Na Zalewie Szczeci{l.skim w pasie~ przy· 
administracyjnych (Dz. U . R. P. Nr 31, poz. 13 0 ) brzeżnym używanie wszelkiego rodzaju narz~dzi 
zarv.dzam, co naSltępu;e : ruchomych (włok6w, niewo:iów, drygawic, sł~-

§ L Na Zalewie Szczecińskim zabrania się p6w itp.), służących do połowu ryb przez ciąg
po'owu niżej wymienionych ryb, o ile długość nienie, .wleczenie,~ruwanie po wodZie lub dnie, 
ich, mie rzona od po'czątku głowy dO' końca naj- oraz używanie rra'rzędzi, służą.;:ych do połowu 
dłuższego promienia płetwy ogonowej, wynosi przez nagonkę, jest wzbronione w (;zasie ochron-
mniej niż: nym. 
a)u łOOO5ia (Salmo salat L.) 45 cm Naczdnik Morskieg~ Urzędu Rybackiego 
b) ·u tro::i tS~lmo trutta L) 45 lO .1 w Sz:czecinieoznana cza$ .. ·p,Chronny . W..l>}*~ 
c) .u węgorza (AnglliI1a anguilla L.) 35 ,. pIzy!hr.zeżny~ na okres: ' . " . . ./ . , . .. 0. · 

" 


