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-bibJiotekarsk-ich na bibliotekarzy . dyplomo-yranych w szko~ _ '5y o kwalifikacjach pracowników informacji technicznej 
łach wyższych. i ekonomicznej. 

3. Egzaminy kandydatów na bibliotekarzy- dyplomowa
nych w instytutach będą przeprowadzane według pru,pisów 
wymienionych w ust. 2 przez komisje egzaminacyjn'e, w :któ
rych skład wejdą również przedstawiciele ministrów, któ
rychnadzQl'owi instytuty ,potHegają. 

:§ 9. Do - bibliotekarzy dyplomowanych zatn' lnianych w 
mst'ytul'ach wza'ktes'iepraw ionovl'i·<Fkówmają.- otłpowied
niozas~osowlłnie :przepisydoty.cz-ące -bibliotekarzydyplomo- f 

'wanych w szkołach . w-y,ższych. - -

~ vR ·ozd. :li 'a 14, 

'Przepisy 'ko-{lcówe~ 

§ 10. Do ' dyplomowanych pracowników dok umenlać ji 
naukowej oraz bihliot~karzy -dyplomowanych, zatrudnionych 
w instytutach, nie mają'łastosowania dotyC'hczasowe ,przepi-

/~. ' 

§ '11. 1. PUiwa · i obowią'zki oraz §tosunki służbowe ofi
cerów w czynnej służbie wojskowej, będących -dokumenta
listaroisłiiżby informacji naukowej, technicznej i ekonomicz
nej albo bibliotekarzami dyplomowanymi w ~nstytutach podle
głyCh- 'Mrrristro,~i Obrony NaTbdowej,ok'reslają przepisy 
o s!Q:żbi€ wojsk.owej oficerów Sił Zbrojnych. 

-2. 'Kwalifikacje of-icerów wymienionych '\\.: cust.łstwier· 
dza :Rada Wyższego Szkolnićlw8 Wojskowego,ustan~wionll 
wart. 6 ustawy z :dnia '16 lutego 1'960 r. 'o ·akademiach woj
skowych (Dz. U. Nr 9, poz. 56) . . 

§ 12. Wykonanie rozporządzenIa porucza się Przewodni
cżącemu Komitetu do Spraw Tecbniki, Ministrowi Szkolnic
twa Wyższego ,oraz. ,innym za·interesowanym ministrom. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA tEGLUGI 

, 
. ·z 'dnia 18kwi~tnia 1963 r. 

'W 'sprawie ' prowadzenia diłenników na ' polskich statkach ,morskich.' 

-Na po ostawie art, 51 Kodeksu morskiego (Dz.U. z 1961 r. ' 
Nr 58, poz. 318) zarządza się, co 'następuje: 

§ L 1. Napolskkh statkach~ inorskich należy ,prowadzić 

dzienni'k>iprzewidziarie w ·nin ie jszymrozporządzehiu. 

2. Obowiązek prowadzenia dzienników nie dotyczy ło

dzi rybackich. 

3. Obowiązek prowad7enia dzienników J'owstaje z chwi
lą -wyznaczenia kieroWnika statku i obsadzenia statku za
łogą, chociażby w niepelnym składzie, niezale żnie od stanu 
gotowości statku do eksploatacji. 

4. Dzienniki 'na 'po)śkich statkachmorskieh prowadzi się 
według wzorów stanowiących załączniki _ nr 1 - nr ,1-1 do 
rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 17 października 1960 r. 
w sprawie prowadzenia d-zienników na polskich 'statkach 
morskich (Dz. U. Nr 56, poz. 321). 

§ 2. 1. Na wszystkich statkach, z ' wyjątkiem statków 
okFeślonych w § 3, naieżyprowadzić ' następujące dzi~nniki: _ 

l) dZiennik okrętówy (załącznik nr 1); 

2) <liiennik maszynowy: 

a)st-atku o napędzie parowym ·za pomocą - maszyn fło
kowych (załącznik nr 2), 

b) 'statku o napędzi·e _parowym za pomocą turbiny (za
łącznik nr 3), . 

'o) statku motorO'\vego (załącznik nr '4) 
' ...... w -'Zaleźności 'od 'I'Odzajunapędu :statku; 

. 3) 'dziennik radiowy: 

, a)fadiotelegraficzny '(za'łącznik nr '9), 

h) radiotelefonicżny (załącznik nr 10.) 

_. w zależności od rodzaju urządzeń radiokomunikacyj.. 
nychzna.jdującychsię na statku. 

2. Na statkach o pojemności poniżej 5013RT oraz na 
statkach uprawiających żeglugę wy'łącznie w granicach portu 
i redy zamiast stosowania wzorów przewidzianych JN ust: 1 
pkt 1 i 2 można stosować wzory opracowane -przez armato,. 
ra i zatwierdzone przez urząd morski. . 

§ 3. 1. Na statkach rybackich o dfugośc.i .. ponad 23 :ni 
należy prowadzić: 

li dziennik okrętowy (załącznik 'nr 5); 

2) dziennik maszynowy: 

a) parowego statku rybackiego (załącznik nr6), 

bl imotorowego 'stat-ku rybackiego fzałącznik.nr '7) 

- w zależności od 'rodzaju napędu 'sta~ku; 

3)d-zienpik radiowy: 
" -

a) .radiotełegraficzny(załtlcznik nr '9), ' 

b} radiotelefoniczny (załącznjk ' nr 10) 

-w załe'Żności ·od 'l'odzaju" urz~d2en rad.io~omuniłE(lcyj- . 
<nychżnaJaującyćh :slę 'na .'statku. 

2. Na statk~ch 'rybackiCh ~o 'długości ,23 'Tn .i poniżej 'na
leży prowadzić: 



.. 
.... : 
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J) dziennik kutra rybackiego (załącznik nr 8); 

2) dziennik radiowy: 

a) radiotelegfaficzny (załącznik nr 9), 

b) radiotelefoniczny (załącznik nr 10) 

- w zależności od rodzaju urządzeń radiokomunika.cyj
nych znajdujących si~ . na .statku. 

§ 4. 1. Dzienniki powinny być prowadzone przez właści
:wych oficerów . służbowych. 

\ 

2. Dziennik radiotelefoniczny mOże prowadzić służbowy 
<Tadiotelefonista luh osoba up~awniona do ' o.bsługi radiote.
lefon\:!. 

3. W razie braku na statku osób uprawnionych do ·pro· 
wadzenia dziennika w myśl ust. 1 j ust. 2 dzienniki~kręto
wy 'i radiowy prowadzi osobiście kierownik statku, dzien-
nik maszynowy - kierownik maszyn. . 

4. Dzienniki okrętowy i radiowy powinny być codzien· 
,nie s~rawdz'One i podpisane przez kierawnika statku, a dzien
nik maszynowy przez ~derownika maszyn, którzy są osobiście 
odpowiedzi,alni za należyte prowadzenie dzienników. 

~ 5. l. Poza osobami . upoważnionymi. do prowadzenia 
dzienników zgodnie z przepisami § 4, wpisów do, dziennika. 
mogą do:konywać tylko organyadministracjł IDar-skiejw ru

- bryce "Uwa.gL i poprawki" oraz .organy, przed . którymi , skła· 
, cJa, . się prote5t morski. 

2. Dókonywanieiakichkolwiek -wpisów do: dzif~mrików 
przez osoby, in~ytucje lub organy adminIstracji państwo
wel inne; niż wymienione" w ust. t, jest zab.ronione,. zwy~ 

I'"'' .jątkiem.' przypadków ' szoególuej ' koniecznoś.ci; 'wpisów tych. 
IlJowa . dokonywać ' tylko" Ila 'zapasowyca. sb;oRachdziennika 

, "" zatytułowanycl;l , "Zapisy dodatkowe i 'uwagi", ' 

ł :-6. ' 1. Diienni-ki prowadzi się w języku polskim. 

.2. Wpisów do dziennika dokonujesięcodziQnnie od 
godz:. 00,00 do godz. 24,00 . . Wpisów należy dokonywać atra
mentem,. czytelnie i .. czysto. Zabrania się wyskrohywania, 
wycIerania, przerabiania wyrazów lub wpisywania ich do, 
tekstu już - wpisanego. 

3. Poprpwki należy' wprowadzać w spqsób następują
cy: '. błędny wpis-przekreśla się W całości czerwonym atra: 
mentem i zamyka w nawias; wpis . prawidłowy umieszcza 
Się . na.dprzekreślonym. przy czym w rubryce "uwagi" na,le· 
ży umieśdć wzmiankę: "poprawione" (wpisać treść popraw
ki) "uważać za prawdziwe", W przypadku . skreślenia wpisu 

'/ Dależy umieścić wzmiankę: "skreślenie' (pooa,ć skreślone wy
, :fazy). uważać za . prawdziwe". Wzmiankę powinien potwier
- dzić podpisem kierownik statku albo kierownik maszyn, w 
~ zależnoś.ci oli rodzaju dziennika, w którym jest umieszczona. 

4. W dzienniku kutra rybackiego należy dokonywać 
)vpisów i wprowadza~ poprawki ołówkiem kopiowym. 

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie' można było, do
konać wpisów bądź w ogóle, bądź w sposób przepisowy, 
należy o tym umieścić uwagę w dzie'nniku w rubryce "uwa~ 
gi i poprawki" dokładnie wyjaśniającą powody. Uwaga po-
winna być podpisana przez kierownika statku lubprzezkie. 
rownika maszyn. 

§ 7. 1. Dzienniki powinny mieć strony ponumerowane, 
powinny być oprawione, przesznurowane oraz zarejestrowa
ne f poświadczone przez ' urząd morski lub polski ' urząd kon
sularny za granicą. Organ rejestrujący wpisuje na 'stronie 
tytułowej numer rejestracyjny dziennika. . 

2. Na statkach o pojemności od 50 BRT wzwyż kierow
nikstatk-u powini,el], p];(}wad~ć ewidencję dzienników-według 
wzoru okleślanego w załączniku nr 1 L Każdy dziennik przed 
dokonaniem w nim plerwszego wpisu powinien być _zapisany 
do ewidencji dzienników statku i otrzymać numer porządko
wy umieszczO'nynastronie tytulow~i oraz na okładce dzien
nika. Poszczegóf.nerodzaje- dzienników wpisuje się do .ewi
dencji oddzielnie,. nadając im, odrębną numerację ' porząd
kową. 

' ~i 

§ 8. 1. Z chwilil dokonania. pierwszego wp'isu dziennik 
nabiera mocy dokumentu , okrętowe.go. 

2. Dzienniki zakończone powinny ,być przechowywane 
przez armatora przez okres -10 Jat od daty ostatniego wpisu. 

3. W przypadku zatrzymania dziennika z pbwodu awaril 
lub innych przyczyn przez organy administracji morskiej lub 
przez izbę morską należy zatrzymany d~ennik · uważac za 
wycofany i zakończony z datą ostatniego dokonanego wpisu 
iz tą · samą datą należy rozpocząć prowadzenie nowego 
egzemplru;za, dz:ie~nika. 

4. · Dzienniki naJeży przechowywać na statku w taki 
Sposób, ab.V b>yTy zabezpieczone prżed ' wszelkimi uszkodze~ 
mami J zaginięciem. 

§-- 9; Dzienniki i: ewidencja dziennikow statku powinny 
być Pfzed~tawiane do kO'ntrolt . na każde żądanie ' organów 
administracji .mocskiej.-

§: I.O. , S'zczegóły określające sposób 'pro,wadzenia dzien
ników zostaną ustalone w instrukcjach. ', ' 

§ 11. Obowiązek prowadzenia d·zienników stosownie do 
"Przepisów niniejszeg.o rozporządzenia ciąży Iła wszyslkich 
polskich statkach morskich, chociażhy one ze względu na 
swoją małą pojemność lub używanie . icbw żegludze przy
brzeznej by.ły wyłączonespodo,gólnie ooowiązujących. prl.e
pisów' o bezpieczeństwie statków. 

§ 12. Przepisy rozp.orządz,enia nie mają zastosowania 
do jednostek pływających Marynarki WOjennej i Wojsk 
Ochrony Pogranicza. 

, 

§ 13. Dzienniki wydane na podstawie przepisów dotych
czasowych zachowują moc 'do czasu wyczerpania ich na- ' 
kładu. 

§ 14. Traci · moc rozporządzenie Ministra 'Leglugi z dnia 
17 pai.dziernika 1960 r. w sprawie prowadzenia . dzienników 
na polskich statkach morskich (Dz. U. Nr 56, poz. 3'21) z za
strzeżeniem § 1 ust. 4 niniejszego. rozpD'fZądzenia. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi. vi życie ?i dniem ogło· 
szenia . . 

Minister 'Leglugi: S. Dalski 

i 

i 


