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2. J ~żeJi kara została orzeczona w czasie podróży,
termin do . odwołania liczy się od daty powrotu statku do
portu polskiego.
3. Odwolanie nie w strzymuje kary dyscyplinarne j,
orzeczon e j przez kapitana.

Art. 70. Do ro zst rzy gania odwolań od or zecze ń kapitana oraz do wymierzan ia kar pozbawien ia prawa pełn ie·
n ia fu nkcji właściwe są morskie komisje dyscyplinarne ,
powołane przez Ministra Zeglugi w porozumi en iu z Za rządem Głównym Związku Zawodowego
Pracow ników
Zegl ugi . Minister Z:cglu(Ji o!Geśli ich skład, sied zibę oraz
try b p ostępowania przed tymi komisjami.
Art. 71. Władzą dyscyplinarną w stosunku do k apitana jest Minis ter Zegh:gi, który może to uprawnieni
przekazać podległym sobie organom.

Poz. 171

Art. 73. t. Kary grzywny wy mierzają w
waniu karno-administracyjnym urz ę dy morskie.

tn

postępo·

2. Kary za naruszenie przepi sów bezpieczeóstwa
i hig ieny pracy urzędy morskie wy mier zają na wniosek
organów inspekcji pracy.
Rozdz i ał

P rzepisy

12.

końcowe.

Art. 74. W sprawach, dla któ ry ch uregulowania ninie jsza u tawa przewiduje wydanie przepisów wykonawczych, stosuje się do .cza su w ejścia w życie t ych przepisów dOlychcza owe przepisy ze zmi anami , wyn ik aj ący
mi z ni niejszej ustawy.

Art 75. Przepisy nin iejszej ustawy stosuje się rówdo stosunków pracy. is t niejący ch w chw ili wejśCia
w życie niniejszej ustawy.

n ież
Rozdział

11.

Przepisy karne.
Art. 72. 1. Kapitan statku albo oficer, działający
w jego zastęps twi e, odpowiedzialny za bieg służby na
statku lub za sten urządzeń technicznych, który narusza
przepisy ustawy lub przepisy, wydane na j ej podstawie,
lub inne przepisy, obowiązujące n a polskich morskich
statkach handlowych w żegludze mic;dzynaroJowej . w
zakresie: wynag rodzen ia za pra cę, czasu pracy i urlopów ,
p racy kobiet i pracy młodocianych, bezpiecze(;stvla i hi·
gieny pracy, w arun ków bytu członków za ło gi i opieki leo
karski ej - podlega karze grzyw n y do t ys iąca zło tych.

Art. 16. Ustawa mnIejsza nie narus za p rzepisów
ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym i p rzepisów szczególnych w zakresie upra wnie ń pracowników,
powołanych do odbycia czynnej słu żby wo j skowej.
Art. 17. Tracą moc ustawy z dnia 2 czerwca 1902 r.
o slużbie marynarza (Dz. U . Rzeszy, sIr. 175 i Dz. U. R. P.
z 1933 r. Nr 22, poz. 164) i o obowiązku repa triac ji marynarz y przez morsk ie stat~<i handlowe (Dz. U. Rzeszy,
str 212).
Art 78.

Wykonanie ustawy porucza

się

Ministrowi

Zeg!ugi.
2.

Od powiedzial no ści, okr eślonej

w ustp,pie poprze·
podlega kierown ik pr zedsiębior st wu że g lugo ·
wego, j eżel i naruszenie przepisu na stąpił o przez j ego
d ziałanie lub zaniedbanie .

dzają cym,

, Art. 79.
ni a.

Ustawa wchodzi w

życie

z dn:em og:03ze- .

Prezyd e nt Rzeczypospolitej. B Bi e rut
3. C złonek załogi, któ ry mimo pouczenia narusza
przep is y lub instrukcje w zakresie bezp ieczelistw a i h i·
gien y pracy - podl e ga ka rze dyscyplinarnej lub karze
:Jfzywny do stu złotych .

Prezes Rady Ministrów: J . Cyranhie\" , ;;;;
Minister Zeg lugi: M. Popiel

]72
DEKRET

z dnia 24 kwi e tniJ 1952 r.
o zniesieniu fu ndacji.
Na p odstaw ie art. 4 Ustawy Konstytucyjne j z dnia
19 lut ego 1917 r. o ustroju i zakresie dział an ia najw yż ·
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i us tawy z dnia
28 marca 1952 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania
dekretów z mo cą uslawy (Dz . U. R. P. N r 17. poz. 100) Rada Ministrów postanawia, a Ruda Patlstwa zatwierdzJ,
co na stę puj e:

"'la

się

Art. 1.

Znosi

Art. 2.

Majątek

własność Pań stwa.

fund acje.
zni<.:sionych funda cji przejmuje

się

Arl. 3. P aństwo porę cza użyt kow an ie przeję t ych
na własność majątków fundacji lu b ich cz ęści , stano w ią
cych gospoda rsl wo rolne proboszczów albo przeznaczQnych do wykonywan ia kultu relig ijnego - na dotychczasowe cele w granicach i na zasadach, ok r eślonych w
u tawie z dnia 20 ma rca 1950 r. o przej ę ciu przez Państwo
dóbr martwej ręki. poręczeniu proboszczom posiadania
gospodarstw rolnych i utworzeniu FunduszU' Kościelnego
(Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 87) .
Art. 4. Majątek zniesionych fundacji przechodzi z
m ocy p r awa na własność Palistwa z dniem wejścia w
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•

•

życie

niniejszego dekretu bez odszkodowania, wolny od
jakichkolwiek obciążeń z wyjątkiem przewidzianych W
niniejszym dekrecie.

Art; .8. Właściwi ministrowie określą mienie ruchome i nieruchome, należące do poszczególnych fundacji, a podlegające przejęciu na rzecz Pdllstwa,
ustalą,

•

Art. 5. 1. Pozostają nienaruszone prawa użytko
wania nieruchomości ziemskich lub ich części należących
do zniesionych fundacji i przejętych na rzecz Państwa,
przysługujące bezrolnym,
małorolnym i średniorolnym
chłopom, wynikające :z ważnie 'zawartych umów dzier~awnych, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszęgo dekretu, oraz służebności gruntowe na rzecz małorolnych i średniorolnych gospodarstw rolnych.
2. Wszelkie inne umowy i tytuły prawne, mające
za przedmiot użytkowanie lub używanie ' przejętego majątku zniesionych fundacji lub jego części, mogą być
przez właściwego ministra niezwłocznie ii:>związane lub
uznane za wygasłe bez odszkodowania.
,
•

w jakim zakresie zakłady i instytucje dotychczas utrzymywane przez zniesione fundaćje będą
nadal \ltrzymywane przez podległe im resorty,
przekażą przejęty majątek

fundacji w zarząd i użyt
kowanie zakładom i instytucjom, których działalność
realizuje te same lub podobne cele, jak zniesionych fundacji. .

•

•

Art. 9. Ministrowie mogą swe uprawnienia, określo
ne w niniejszym dekrecie, przekazać podległym organom.
się

Art. 10. Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje
do fundacji, mających -siedzibę za granicą.

•

Art. 11. W zakresie unormowanym niniejszym de-

Art. 6. Obciążające majątek zniesionych funkretem t~acą moc obowią~ując~ dotyc~czasowe przepi~y
dacji zobowiązania 0. charakterze publiczno-prawnym,
o fundaCJach, a w szczeg.olno~cl prze~lsy de~retu z d~la
zobowiązania na rzecz polskich osób prawnych prawa '*!~ .. lut~g~ 1919 r. o fundacjach l o zatwlerdzamu darOWIzn
publicznego oraz zobowiązania, mające swe źródło w
l zaplsow
(Dz. Pr. P. P. Nr 15, poz. 215, Dz.
R. P.
stosunku najmu pracy _ pozostają w mocy.
z 1928 r. Nr 38, poz. 372, z 1947 ~. Nr 66, poz. 400 l Nr 73,
poz. 468).

?

l!'

•

I

2. . Rada Ministrów może na wniosek właściwego
ministra uznać, że pozostają w mocy oprócz mających
swe źródło w stosunku najmu pracy inne jeszcze zobowiązania o charakterze prywatno-prawnym, obciążające
majątek danej fundacji.

Art. 12. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi
Rady Ministrów oraz zainteresowanym ministrom.
Art. 13.

Dekret wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Art. '1. Właściwi ministrowie obejmą majątki fundacji, podlegające przejęciu na własność Państwa.

-I

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 2:EGLUGI

Z dnia 12 kwietnia 1952 r.
w sprawie utworzenia zarządów okręgowych dróg wodn ych 1 podległych im rejonów dróg wodnych.

.

-

•

§ 3. Siedzibami zarządów okrę gowych dróg wodNa podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 lipca 1919 r.
o budowie kanałów żeglownych i regulacji f zek żeglow . nych są miasta: War szawa, Kraków, Poznań i Wrocław.
nych (Dz. Pr. P. P. Nr 59, poz. 356 i Dz. U. R. P. z 1924 r.
§ 4. Do zakresu działania zarządów okręgowych
Nr 79, poz. 768) oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydróg wodnych należy utrzymanie, k onserwacj a , budowa
denta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1927 r. o regui rozbudowa dróg wodnych śródlądowych oraz adminilacji 1 utrzymaniu wód spławnych (Dz. U~ R. P. Nr 102, .
stracja tych dróg w zakresie przekazanym M inistrowi
p'oz. 882) zarządza się, co następuje:
Żeglugi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych
§ 1. Tworzy się zarządy okręgowe dróg wodnych
w dziedzinie komunikacji (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 14,
jako jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Że
poz. 111 i Nr 41, poz. 315 oraz z 1952 r. Nr lI, poz. 69,
glugi.
Nr 13, poz. 79 i N r 19, poz. 115).

§ 2. Zarządy okrę gowe dróg wodnych są j ednostkami budżetowymi z uprawnieniami rozrachunku gospodarczego.

Nadzór nad zarządami okręgowymi dróg wodnych
sprawuje Minister Żeglugi przez Centralny Zarząd Dr6g
Wodnych Sródlądowych.

Bezpośredni zarząd śródlądowych dróg wodi roboty techniczne na tych wodach wykonują redróg wodnych podległe zarządom okręgowym dróg

§ 5.

nych
jony
wodnych.
§ 6.

.
Organizację,

szczegółowy

i właściwość terytorialną

zarządów

•

.

•

-

•

zakres

działania

okręgowych

dróg

