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terializmu Dialektycznego i 13) Podstaw Marksizmu:'2ninizmu.
~.
Na Wydziale Handlu Zagranicznego: 1) Ekonomii Politycznej I, 2) Geografii Gospodarczej I, 3) Statystyki, 4) Rachunkow ości, 5) Towaroznawstwa, 6) Handlu Zagrankznego, 7) Finansów i Kredytu, 8) Struktnry
,i Planowania GOSpodarczego i 9) Prawa Porównawczego
Cywilnego i Handlowego.

Poz. 423 . i 424
3. Na Wydziale Społeczno-Politycznym: 1) Demografii, 2) Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego, 3) Ekonomiki i Organizacji Pracy.
Rozporządzenie wchodzi

§ 3.
ogłoszenia

z

mocą obowiązującą

w
od

życie

z dniem

dnia 1

września

1950 r.
Minister

Szkół Wyższych

Nauki: A. Rapacki
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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 5
w sprawie dokumentów dla

MINISTRA KOMUNIKACJI
września

członków załóg

Na podstawie art. · 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
., marca 1950 r. o żegl udze i splawie na śródlądowych
drogach w odnych (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 108) zarzą
dza się, co n a stępuje:
§ 1.

na

1.

Każdy członek załogi

śródl ą dowych

drogach

statku pływającego
wodnych obowiązany jest

mieć książeczkę żeglarską.

2.

Książeczka

żeglarsl;;:a

jest dowodem zatrudnie-

nia w zawodzie że g larskim.
3. Przepisy niniejszego rozporz ądzenia stosuje
odpowiednio do osób zatrudnionych na tratwach.

się

§ 2. 1. Do książeczki żeglarskiej wpisuje się dan e
osobowe członka załogi oraz d ane, charakteryzujące
jego pracę w zawodzie żeglarskim, a m ianowicie:
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stan
cywilny, przynale żność p.alistwową, mleJsce zamieszkania, sżczegółowy rysopis, stosunek d o służ
by wojskowej (na podstawie przedłożonego dokumentu wojskowego), numer, datę i miejsce wystawienia dowodu tożsamości (na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości), dane o przebiegu
dotychczasowej pracy (służb y) i o posiadanych
kwalifikacj ach (na podstawie przedłożonych dowodów);
.
2) nazwę lub cechę statku, numer rejestracyjny i datę
wpisu do rejestru statku, na którym jest zatrudniony, rodzaj oraz n ośność lub siłę m aszyą statku,
nazwę i si e dzibę urzędu, instytucji, przeds i ębior
stwa lub firmy , do której nal eż y st ntek, lub nazwisko i adres wl a śc i ciel a statku, jeż eli jest nim
osoba prywatna, oraz nazvvisko i imię kierownika
statku;
3) charakter zatrudnienilJ. na s t atku oraz datę przyj ę cia i zwolni enia ze statku, stwierd zenie zwolnietria przez władze żeglugowe , przebieg pracy na
statku i odbyte po dróże (rejsy) oraz przerwy w podróżach (rejsach) i przebieg prac w ykonywanych
w czasie przer w w podróżach; nie uważa się za
przerwę w pracy na statku okresów wyczekiwania statku na podstawienie do załadunku lub wyładunku, czasu przeznaczonego na wyładowanie lub
załadowanie oraz okresu postoju spowodowanego
wysokim stanem wody, pochodem lodów lub innymi przeszkodami dla żeglugi w okresie nawigacyjnym.

1950 r.

statków na

śródlądowych

drogach wodnych.

Jeżeli na statku przebywa stale żona członka
do książeczki wpisuje się jej imię, nazwisko
rodowe oraz datę i miejsce urodzenia. Do książeczki
ż eglarskiej wpisuje się również imiona d zieci do lat 15
włącznie,
j eżeli wraz z ojcem
przebywają
stale na
statku.
3. Jeżeli członkowie rodziny przebywają stale
z czł onkiem załogi na statku i są zatrudnieni w charakterze załogi, wówczas powinni oni posiadać własne

2.

załogi,

książeczki żeglarskie.

§ 3. Wzór książeczki żeglarskiej ze wskazówkami
o prowadzeniu w niej wpisów ustali Minister Komunikacji w drodze zarządzenia ogłosz on ego w Dzienniku
Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.
§ 4. 1. Książeczki żeglarskie wydaje za zwrotem
kosztów własnych na wniosek osób wskazanych w § 1
ust. 1 i 3 właściwa według miejsca zatrudnienia tych
osób władza żeglugowa II iristancji (dyrekcje okręgowe
d r óg wodnych).
2. Książeczkę ż eg la rską wydaje się na okres lat
trzech. Po tym terminie posiadacz jest obowiązany przedłożyć ją władzy żeglugoi\vej wskazanej w ust. 1 celem przedłużenia terminu ważności.
3. Obywatelom państw obcych mogą być wydane
książeczki żeglarskie zgodnie z postanowien iami umów
międzynarodowych, a w braku takich umów, na zasadach wz ajemności.
§ 5. 1. Do podania o wydanie

ksią żeczki żeglarskiej

nale ży doł ą czyć:

pracodawcy o przyj ęciu do pracy;
podanie jest właścicielem statku,
należy prze dłożyć dowód stwierdzający prawo wła
sności statku;
2) dwie fotografie i ewentualnie dwie fotografie żony
(§ 2 ust. 2) formatu 4,5X6 cm na b ia łym tle;
'3) dok umenty lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzaj ące dane, o których mOwa w § 2 ust. 1 pkt 1
i ust . 2; n ie dotyczy to rysopisu członka załogi;
4) świadectwo lelnrskie stwierdzające przydatność 'do
zawodu żeglarskiego.
2. Pod:tnie nie odpowiadające wymaganiom ust~ 1
należy uzupełnić na wezwanie władzy żeglugowej.
3. Uczniowie szkół żeglarskich składają podania
o wydanie ks iążec zek żeglarskich za pośrednictwem
dyrekcji szkoły, która dołącza · do podań uwierzy tel1) za3wiadczenie
jeżeli

składający

..

"~
6 ,)/
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do

1.

Książeczki

żeglarskie

należy

usu ni ęcia ni e ścisłości.

2.

§ 6. 1. Z chwilą zawiązan i a stosunku pracy pos iadacz książeczki obowią z any jest wręc z yć ją' pracodawcy celem poczynienia w niej wymaganych wpisów.
2. VV razie rozwi ą zan i a stosunku pracy pracodawca
obowiązany jest poczyn ić w książ e czce :wymagane wpisy i zwrOCIC ją posiadaczowi , zawiadamiając o tym
władze żeglugowe i władzę, zatrudnienia.
3. Jeżeli kierownik statku jest równocześnie wła
ścicielem statku (szyprem) i wykonuje przewozy samodzielnie, wówczas w swej ksią żeczce sam dokonuje
wpisów, zawiadamiając o tym władzę żeglugową.
4. Z wyjątkiem przypadku przewidzianego w ust. 3
posiadacz książeczki żeglarskiej nie może w swej ksią
żeczce czynić' żadnych wpisów, zmian, uzupełnień i poprawek.
§ 7.

4~'"

wać pracodawcę lub upoważnionego kierownika stat':'"

nion e przez sieoie od pisy dOKumentów wymieni cnych
w ust. 1 pkt 3 i4.

Posi ada cz k sią ż e czki że gl arsk iej może sam za wpisów i poczynienia popraw ek.

żądać zbadąnia

§ 8. 1. W razie utraty książeczki żeglarskiej pcsiadacz jej obowiązany jest niezwł ocznie powiadomi ,:
o tym t~ ~ładzę ż eglugową, która książeczkę wydał a.
Ponadto wi l1 ien zgłosić utratę ksi ąż eczki w najbliższym
komisariacie lub posterunku Milicji Obywatelskiej.
2. Wskazana w ust. 1 władza żeglugowa, po stwierdzeniu utraty książeczki, wyda uprawnionemu jej
wtórnik.

§ 9.

Osoby, o których mowa w § 1 ust. 1, 000się
w książeczki żeglarskie
dnia wejścia w życie niniejszego

wi ą zane są zaopatrzyć
w ciągu 5 miesięcy od
rozporządzenia.

okazY"iać

§ 10.

organów władz żeglugowych oraz innych
władz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli
podczas inspekcji organy te stwierdzą, że zapisy
w książeczkach nie są zgodne z prRwdą, powinny wez-

na

P oz. 424, 425 i

----------------------------

żądanie

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Minister Komunikacji: J. Rabanowski
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ROZPORil·ĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ

z dnia 15

września

KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
1950 r.

w sprawie uznania aparatów rcntaenowskich za artylm1y reglamentowane oraz w sprawie rejestracji
tych aparatów.
Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. l dekretu

2) przedsiębiorstw państwow y ch , których przedmiotem

z dnia 5 sier pnia 1949 r . o reglamentacji niektór ych

działania jest wytwarzanie
a p aratów rentgenowskich -- w odniesieniu do tych apa ratów przeznaczonych do obrotu,
3) instytu~ji i przedsięb i orstw p ailstwowych używa
ją cy c h aparatów rentgenowskich do celów przemysłowych w odniesieniu do tych aparatów. -

surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz. U.
R. P. Nr 46, poz. 341) zarządza się, co .l}-astępuje:

§ 1. Uznaje
reglamentowane.

się

apara ty rentgenowskie za

artykuły

§ 2. 1. Zobowiązuje się wszystkich po,siadaczy
aparatów rentgenowskich do zgłoszenia ich do rejestracji.
2. Obowi ązek okreslony w ust. 1 nie dotyczy:
1) jednostek, instytucji oraz zakładów wojskowych
i służby bezpieczeństwa put-liczne~o,

§ 3.-

Rozporządzenie

wchodzi

w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prz ewodniczący Państwowej

podarczego: w z. SI.

Komisji Planowania Gos-

Jędrychowski
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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 28
w sprawie

opłat

za niektóre'

MINISTRA ZDROWIA
wrześni'l

świadczenia

Na podstawie art. 8 dekretu z dnia 25 czerwca
1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego
. i Portowych Urzędów Zdrowia (Dz. U. R. P. z 1046 r.
Nr 32, poz. 202 i z 1950 r. Nr 6, poz. 54) zarządza się,
CO następuje:

1950 r.

Morskiego i Portowych

Urzędów

Zdrowia.

§ l. Ustala się następujące opłaty za świadc~enjil
Morskiego i Portowych Urzędów Zd r owla:
1) za świadectwo sanitarne dla statków:
400 zł
a) za oryginał .
b) za każdą kopię
100 "

