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Część I 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

Poz.. , 41 - Spraw Woj'-kowych z dnia. 4 p:Li<lziornik11 l!J40 t·. o wiinuin 1·01,por:1..,1<.li.onin. ,\Jinbl r::i Spraw 
\Voj><kowych z dnia 5 czenveu, J 934 1·. w ~J>l'tLWio wykolh\.llitL ro1.pm·'l.11dw11in. Pn•:t..ydontn R:t..('<':t..,\'pos
JJOlitoj z <lnin 7 mtW~\ 1928 r. o ,;lui biu woj„kowcj 1.>0<loii<,1.J1·ów i szorogoweów muryimrki wojl'1m11j ;,,( r. :w 

41 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 4 PAŹDZIJmNll{A ł:.140 lt. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie wykonauia rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia ? marca 1928 r. o slu1bie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej. 

Na podstawie art. l OU rozporu\dzenia Prcz_ydcu La 
Rzeczypospolitej z dnia 7 marca l!l28 r. o :,Juibio 
wojskowej podoficerów i s:t.crt:gowców marynnrki 
wojennej (Dz .U.R.l>. Nr 12 z 1933 r., poz. 85) 
zarządzam, oo nast<.;puje : 

§ l. 

§ 52 rozporzą,dze11ia Ministra 8praw Wojskowych 
z <lnia 5 czerwc,t 1934 r. w spni„wic wykoniu1ia 
rozporządzenia, Prozydcut.łt Rzeczypospolitej z dnia 
7 marca. 1928 r. o służbie wojliłwwej podoficerów i 
szeregowców ma.rynarki wojennej {Dz.U.RP. z 
1934 r. Nr 65, poz. 580) otrzymuje brzmienie 
następują.ce : 

„Podoficerowie lub starsi szeregowcy przeniesieni 
z ma.rynarki wojennej do formacji wojska lub 
odwrotnie za.chowują wszelkie nn,byte przez sluibę 
wojskową, t1prawniellia. osobiste. 

Starsi szeregowcy i podoficerowie wojska przy 

prz1}nic.'5icllit1 nn wlu::.ną pro~bQ z wojskn. cło mary
narki wojennej zaliczeni zostają do stanu fakt-ycuwgo 
formacji mn.ryuarki wojennej w 1:1t.opuiu marynarza. 

8tnrsi szeregowcy i podoficerowie wojska pr'lA'nfo
sicni na wlu.srn~ prośbę do 1rn1.ry1111,rki wojennej 
M,chowują uprzednio posia<lally stopie11 w razie 
pl'zoniesicnia ich z powrotem do formacji wojska lub 
rnzcrwy, pospolitego rus'.l.enia i służby pomocniczej. 

Poza tym do pr;1,cnie1;ionycli odnoszą. siQ wszelkie 
postanowienia. obowhtwjące podoficerów i s:wrcgow
ców wojsk:t wzgh,;<lnie 1nary1H1.tki woj(•mwj, w 
zależno:foi cło tego, c·1,y nast-,wiło J)l'Zcniosicnic do 
formacji wojska, czy te-i do marynarki wojennej ''. 

Rozporządzenie nimcJszc wchodzi w zyc1e z 
dniem 4 paicliieruika 1940 r. 

Minister ~praw Wojskowych : Sikorski. 

Część II 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zt\l'Ul(.lwnic l\linii;l.1·.1 Prw,uys!t, i Hun<llu w po1-o:tu1llit,11iu z Mini:sbumi :;pmw \Voji;)wwyd, 01·1.17. 
P 1·a.cy i Opieki Spoloo:tnoj o us~u.oowioniu urz(;du Komi""1r'l.u Prucy <llu. p1·1.cd~iQbiorsLw żeglugi 
mo1-skioj i rybolóat.wa. mon;kicgo 



Dz.iennik Ustaw Nr 14 - 60 - ~ęść II. 

DZIAŁ URZ.Ę:DOWY 

ZA.RZĄDZENIE 

Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Pracy i Opieki Społecznej o ustanowieniu 
Ul'zędu Komisarza Pracy dla przedsi-,biorstw żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego. 

Na. podstawie art. 13 ust. l i art. 19 ustawy z dnia 
30 marca. 1939 r . o komunikacjA.cll w sluibie obrony 
Pat'1stwa. (Dz.U.RP. Nr 29, poz. 195) zarz~zam, 
co na.stępuje : 

§ l. 
Na. czas trwania wojny ustana.wio. 1:<i ę urząd 

Komisarza Praoy dla. przedsitbiorstw ieglugi mor
skiej i rybolóstwa. morskiego. 

§ 2. 

Komisarza Pracy dla przesiębiorstw ieglugi 
morskiej i ryboló;;twa morskiego wyznacza. j od
wołuje Prezes Rad.v Minh;tr6w w porozumieniu z 
.Ministrami Pmcy i Opieki Społecznej oraz Przemysłu 
i Handlu. 

§ 3. 
Zada.niem Komi~a.rza Pracy jest badanie i wyda· 

wanie orzecze11 w ::;prawach dotyczqcych dostosowa
nia do okolicznofoi wywoła..nych wojną płac i 
warunków pracy kapitanów, pc.ri;onclu oficerskiego 
i załóg statków żogJugi morskiej i ryboł6stwa 
morskiego. 

S 4. 

Komisarz Pracy przeprowadza ba.dania i 
orzeczenia w n.astl.,'.puj1~cych wypadkach : 

1) Na woiol:iek Ministra Przemysłu 
uzgodniony z Ministrem Pracy 
Społecznej ; 

wydaje 

Ha.n,Uu 
Opieki 

2) Na wniosek Związku Al'matorów lub jednego 
ze zwią.zków zawodowych obejmujących kapi
tanów, pen;onel oficerski i załogi polskich 
st.a,tków żeglugi morskiej i rybolóstwa 
morskiego. 

Fachowe grupy prncowników marynarki handlowej 
i rybolóstwa morskiego nie nakż.ą.cych do zwią.zków 
mogą. zwraoa.6 się do Ministnt Przemysłu i Handlu lub 
do Ministra. Pracy i Opieki Społecznej celem wniesie
nia ioh spraw zgodnie z przepisem ust. l liczba 1. 

Wniosek o wydanie orz.eczenia. powinien zawierać 
dokładne okr~lenie wysoko:;ci płacy lub warw1ków 
pracy, którycu wprowadzenia strona sil; domaga. 

§ ll. 

Komisarz Pracy jest w wykonaniu swoich z.tdań 
niczaJeiny i winien kierować siQ wzglt-dami na dobro 
Państwa ora.z na. zapewnienie pm.cującemu na 

statkach personelowi słusznych i godziwych plac i 
warlillków pracy, a marynarce handlowej i rybolóst
wu morskiemu sprawnego i wydajnego wykonywania 
zada.ń zwią.zanych z prowadzeniem wojny. 

§ 6. 
Urząd Komisana }'racy jest honorowy. 
Komisarzowi Pr~cy przysługuje w każdej posz

czególnej sprawie wynagrodzenie za. stracony czas i 
za. faktyczn ie poniesione koszty. 

§ 7. 
Orzeczenia Komisarza. Prscy Sł} ostateczne. 
Jednakowoż rozstrzygnięta. przez Komisarza Pracy 

sprawa. moie mu być ponownie prudlożona w razie 
zmiany podstaw, na których orzeczenie było oparte. 

Decyzja o dopuszczalno:foi wydania ponownego 
orzeczenia należy do Komisarza. Pracy. 

§ 8. 
Komisarz }>racy może powołać do udziału w 

ba.daniu i wydaniu orzecz<.•nia 2 lawników po jednym 
z list pracobiorców i pracodawców. 

Lis~ pracodawców przedkłada Komisarzowi Pracy 
periodycznie Związek .Armatorów, listy pracobiorców 
przedkładają zwią,zki zawodowe pracobiorców. 

Przy wyborze ławnika z listy pracobiorców 
Komisarz Pracy winien, w miar~ możnoljci, wybierać 
przedstawiciela tej grupy pracowników, której 
dotyczy dana sprawa. 

Komisarz Pracy ponadto może powołać · do 
udziału w badaniu sprawy 2 ekspertów specjalistów 
danej dziedziny spraw, jednego z po!!ród osób 
zaproponowanych przez Zwi~zck Armatorów, 
drugi(·go z pósrócl osób zaproponowanych przez 
za.interesowany związek zawodowy pracobiorców. 

§ 9. 
Ninicjirw ianą,dzcnie w niczym nic narusza 

otrybucji przysługujących Konsulom R.P. z tytułu 
wykonywania przez nich zada1i Urzędu Morskiego. 

§ 10. 
Zarzą.dz.enie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia., 

Minister 8pra.w Wojskowych : Sikorski 

Mini::;tcr I>rzemysłu i Handlu: Henryk Sfirasburger 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : Stańczyk 

Tloa,ono t poleeenia Ministra Sprawiedliw0$Ci w Drukarni Wl111ams, Lea & Co., Ltd. w Londynie. 

Cena ; pensy. Numer niniejszy motna nabywać w Ministerstwie Sprawledliwośei 73, Portland Place. 


