
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 15 marca 1944 r. Nr. 4 

Część I 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
Poz. : 7 - z <luia 21 lutego l!I~ I 1·. o tymcz,"l>'owym prmJui.:,.,~11iu :\fotistrowi Pl"Z.omy„ht, H1rn<ll11 i Ż<'glngi praw i obowiąz

ków Mini~tra l'oc·zt i Tdcgr1.1fów ... 

Poz. : 8 - r. dnia ? marca. l!J44 r. o Radzie Aka<l(lmickich Szkól Tec·hnicznych 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW 

Po,., : 9 - .Obrony Na1·o<lowcj z tiu i.i I O marca I 04-4 r. w sprawio wykonania dok retu Prezydenta 1~-zeczypospolitej z dnia 
22 li$topada l!l43 r. o stopniach funkcyjnych ~.olniel'zy lotnictwa w ct.asio trwania wyjqtkowych okolicz.. 
ności, wywo!any,·h woj11ą ... 

Poz. : IO - Ministra Wyznai'1 Roligijuych i Oświecenia l'ub)it;imego z dnia IO marca l!l44 r. w sprawie nostryfi. 
knrji świa<le<·(w 11iepolskich szkól śt'C-'<lnich ogólno kształcących 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 21 LUTEGO 1944 R. 

str. 37 

str. :is 

st.r. 39 

o tymczasowym przekazaniu Ministrowi Przemysłu, Handlu i Żeglugi praw i obowi,zków Ministra Poczt i Telegrafów. 

Na podstawie art. 25 ust. (5) ustawy konstytucyj
nej stanowię co nast-ępuje : 

Art. I. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wy
wołanych wojną, prawa i obowiązki Ministra Poczt i 
Telegrafów przekazuje się Ministrowi Przemysht, 
Handlu i Żeglugi. 

Art. 2. 
Wykona.nie dekretu niniejszego porucza się Mini

strowi Przemysłu, Handlu i Żeglugi. 

Art. :l. 

Dekret niniejszy wchodzi w r.ycie z dniem oglcsze
nia.. Równocześnie traci moc obowiązującą dekret 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 
1941 r. o tymczasowym przekazaniu Ministrowi 
Skarbu praw i obowiązków dotycz~cych Państwo
wego Zarządu Poczt i Telegrafów, oraz pnedsię
biorstwa państwowego " Polska Poczta, Telegraf i 
Telefon". (Dz.U.R.P. Nr. 7, poz. 18). 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Ratzkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : St. Mikol,ajczyk 

Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi : J. Kwapińsh 

l\.linister l:ikarbu : Ludu·ik Grosfeld 



C1.ęś6 I. Poz. ~ 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 7 MARCA H14:4 R. 

o Radzie Akademickich Szkól Technicznych. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ul'>ta.wy konstytucyj ~ 
nej stanowię co następuje : 

Art. I. 

Tworzy się Radę Akademickich Szkól Teclmicz
nych. 

Art. 2. 

Rada Akademickich Szkół Technicznych posiada 
upl'awnienia rad wydziałowych polskich akademic
kich szkól technicznych, określone w ustawie o 
Azkoiach akademickich z dnia 15 marca Hl83 r. 
( Dz.U.RP . Nr. J z 1938 r., poz. 6), z \.vyjątkiem 
nada,wania stopnia doktora. i przeprowadzania postę
powania hah ilitacy j n ego. 

Art. 3. 

Prezydenta Rzeczypoi::politej na. wniosek Ministra 
Wyznań Religijnych i O~wiece nia Publicznego, uch
walony przez Radę Ministrów. 

At'l . 5. 

Rada Akademickich Szkól Technicznych wybiera 
na okres jednego roku spośród swego grona przewod
niczącego, którego uprawnienia odpowiadają upraw
nieniom dzieko.rn\ polskiej szkoły akademickiej. 

Art. 6. 
Dekret niniejszy obowi~zuje na czas trwania wy

jątkowych okoliczności wywołanych wojn~ i traci 
moc obowiązującą w terminie określonym przez 
rozporzą.dzenit, Ra.dy Ministrów. 

Art. i. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
st.rowi Wyz.na.ń Religjjnych i Oświecenia PubliczZada.niem Rady Akademickich Szkól Technicz

nych jest organhowanie studiów technicznych dla. 
młodzieży polskiej na wyższych uczelniach w Zjed
noczonym Królestwje prze-z dostosowanie i uzupełnie
nie tych studiów do programów obowiązujących na 
akademickich uczelnia.eh technicznych w Polsce. 

' nego. 
Art. 8. 

Art. 4. 

Rada. Akademickich Szkól Technicznych składa się 1 
z profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych pol
skich akademickich szkól technicznych, przebywają
cych w Zjednoczonym Królestwie, powołanych przez 
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Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. R<tCzkieu:icz 

Prezes Rady Ministrów : St . .Mikol,a,jczyk 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego : Ks. Zygmunt Kaczyński 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

Z DNIA JO MARCA 1944 R. 

w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1943 r. o stopniach funkcyjnych żołnierzy lot
nictwa w czasie trwania wyjątkowych okoliczności , wywołanych wojną. 

Na podstawie art. 7 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 listopada 1943 r. o stopniach 
funkcyjnych żołnierzy lotnictwa w czasie trwania. 
wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną (Dz. 
U.R.P. Nr. 12, poz. 37) zarządzam, co następuje: 

§ l. 

(I) Żołnierzowi lotnictwa. może być na.dany 
stopień funkcyjny o jeden niższy od posiadanego 
przez niego stopnia stałego. 

Żołnierzowi lotnictwa w gra.nica.eh stopni oficer-

skich Lub podoficerskich może być nadany wyjąt
kowo stopień funkcyjny niższy więcej niż o jeden 
stopień oa. posiadanego ptzez niego stopnia stałego, 
jeieli to uzasadniają szczególne względy służbowe. 

(2) Władza powotana do nadawania. stopni funk
cyjnych postanawia, którym żołnierzom lotnictwa, 
ze względu na. ich dotychczasową służbę, nie moie 
być nadany stopiei'1. funkcyjny niższy od posiada
nego przez nich stopnia stałego. 

(3) Stopień funkcyjny nie może być wyższy od 
posiadanego stopnia stałego, jeżeli żołnierz lotnictwa 



<~ r. Poz. } 

nie pełni służby na stanowisku, do którego przy
wiązany jest stopień funkcyjny, z powodu braku 
wolnych stanowisk etatowych, w okresie szkolenia 
się, lub z innych względów służbowych. 

§ 2. 

( l) Zmiana posiadanego stopnia funkcyjnego na
stę{luje z dniem nadania innego stopnia funkcyjnego. 

(2) Utrata stopni funkcyjnych przez iolnierzy 
lotnictwa nastą.pi z dniem , określonym przez Mini
stra Obrony Narodowej. 

§ 3. 
W znaczeniu wojskowym " starszym " od innych 

iolnierzy jest żolnien lotnictwa., który posiada wyż
szy od nich stopień stały lub funkcyjny. 

§ 4. 

(I) Władzę dyscyplina.mą sprawuje przełożony, 
posiadający sta.ły i funkcyjny stopień wyższy od 
podwładnego lub stopień z nim równy. 

(2) Jeieli przełożony posiada sta.l.y lub funkcyjny 
stopień niiszy od stałego lub funkcyjnego stopnia 
podwładnego, władza. dyscyplinarna pnechodzi na 
bezpośrednio wyższego przełożonego dyscyplinar
nego, posiadającego stały i funkcyj ny stopień 
wyższy od podwładnego lub stopień i z nim równy. 

39 
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Dzionnik Usta.w N~. i 

(3) Poszczególne rodzaje kar dyscyplinarnych 
stosuje się zależnie od wyższego z posiadanych przez 
-podlegającego ukaraniu -- stopni (stałego lub funk
cyjnego). 

§ 5. 

(1) Przy bezpofrednim zwracanill się do żołnierza 
lotnjctwa opu.szcza się w nazwie jego stopnia funk
cyjnego słowo " funkcyjny ". 

(2) Przy używaniu tytułów w skrócie, d la ozna
czenia. stopnia. funl>cy jnego, przed na.zwą, stopnia 
umieszcza. się literę " f ". 

§ 6. 

Stopniem stałym w rozumieniu mmeJszego roz
porządzenia jest stopień nadany na podst.a.wie 
de~retu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 
1937 T. o służbie wojskowej oficerów (Dz. U.R.P. 
Nr. 20, poz. J28) lub . na podstawie rozporządzenia 
Pre-zydenta Rzecz_ypospoli tej z dn. 7 pa.idz.iernika 
1932 r. o służbie wojskowej podo6.cerów i szeregowców 
(Dz.U.RP. z Hl40 r. Nr . 9, poz. 24). 

§ ?. 

Rozporz.ą.dzenic niniejsze wchodzi w iycie z 
dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej : M. Kidciel Gen. Dyw. 

ROZ.PORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAN RELIGIJNYCH I OSWIECENIA PUBLICZNEGO 

Z DNIA 10 MARCA 1944 R. 

w sprawie nostryflk~jl świadectw niepolskich szkół średnich ogólnoksztaloąoych. 

Na podstawie art. 18, 21 ust. (1) i 59 ust,awy zdnia 
Il marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. (Dz. 
U.R.P. Nr. 38, poz. 389) zarządzam co następuje: 

§ I. 

Osoby, posiada.ją.ce świadectwo ukończenia nie
polskiej szkoły średniej ogólnokształcącej, mogą 
ubiega.ó się o uzyskanie polskiego świadect,wa, nada
jącego uprawnienia, ja.kie zapewnia ukończenie 
polskiego gimnazjum lub liceum ogólnoksztalcą,cego. 
Świadectwo ukońcunia. niepolskiej szkoły średniej 

ogólnokształcącej , uprawniaj~ do studiów na 
wyższych ucz.elniach w kraju w kłtórym zostało 
wydane, kwalifikuje do ubjegania się o uprawnienia, 
jakie nada.je polskie świadectwo dojna.łośoi . 

§ 2. 

W tym celu naleiy wnieść pisemne podanie do 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, załą:czają.c : 

a) świadectwo ukończenia niepolskiej szkoły śred 
niej ogólnokształcącej ; 

b) ~wiadectwo urodzenia (w-iględnie inny rów
noznaczny dokument) ; 

c) własnoręcznie na.pisany życiorytl z zaznacze
niem przebiegu dotychczasowej nauki ; 

d) na żądanie Ministerstwa. Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego - program nauki 
ukończonego niepolskiego zakładu naukowego ; 

e) kzy fot,ografi.e. 

§ :-i. 

Do rozpatrywania podań MinisterW~nań Religij
nych i Oświecenia Publicznego powoła komisję kwa
lifikacyjną,. k tórej zadaniem będ„ie : 

a) odpowiednie za.kwalifikowanie podań ; 
b ) rozpa.t,rzenie wynil;.6w eg7.n.mjnn i de:c_y'Łja w 

sprawie wyda.nia świu.de0twa polskiego, okre
ślonego w § 1. 

§ 4. 

Kandydatów obowiązuj e egzamin uzupełnia.j~cy w 
zakresie gimnazjum, względnie gimnazjum i liceum 
ogólnoksz t,alcącego z następujących przedm1otów : 



Dzi,mnik Usta.w Nr. I 

a) religii, 

b) języka polskiego, 
c) historii Polski, 
d) geografii Polski i nauki o Polsce wspólczei,nej, 

e) w wyjątkowych wypadkach z innych przed
miotów, obowiązkowycli według progrnmów 
polskich, z których kandydat nie ma stopnia na 
świ.adectwie ukończenia szkoły niepo18ki<'j. 

§ 5. 

Komisja kwalifikacyjna może zwalnia<~ ka.n<lyda
tów od egzaminu z poszczególnych przedmiotów 
wymienionych w § 4. 
Zdający łączny egzamin z zakresu gimnazjum i 

liceum wydziału matematyczno-fizycznego względ
nie przyrodniczego mogą uzyskać zwolnienie z 
egzaminu z języka łacińskiego. 

40 C'zęść J. Poz. lO 

§ 6. 

Sposób powoływania Państwowej Komisji Egza
minacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów uzu

. pelniających określi osobny regulamin, wydany 
prwz Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. 

§ 7. 
Na podstawie wniosków Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej komisja kwalifikacyjna wydaje świa
dectwa. według wzom, załączonego do niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 8. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iycie z dniem 
ogłoszenia. Równocześnie tracą moc wszelkie dotych
ci,asowe roi,po17,ądzenia. w tej spl'awie. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego : Rs. Zygmu:nt Kaczy/iski 

Część II 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zan.ądzenia Nr. 84/44 Minisira WY7-11ań lw.ligijnych i Oświecenia Publi~:z.nc,go z dnia 6 mar•·•t l!J-ł4 r. o wystawianiu 
za.świadczeń o odbytych studiach i uzyskanych tytułach naukowych str. 40 

DZIAŁ. URZ~DOWY 

ZARZĄDZENIE Nr. 84/44 MINISTRA WYZNAN RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA 
PUBLICZNEGO 

Z DNIA 6 MARCA 1944 R. 

o wystawianiu zaświadczeń o odbytych studiach uzyskanych tytułach naukowych. 

Na podstawie art. 3 zarządzenia. Ministra W yi,nań 
Religijnych i Oświeceni.a Publicznego z dnia l lutego 
1940 r. o wystawianiu zaświadczeń o odbytych 
studiach i ui,yskanych tytułach naukowych (Monitor 
Polski Nr. 43/40, poz. 15.) zarządzam co następuje : 

§ l. 

Odwołuję upowa:i.nienie dane Ministrowi Prof. 
Dr. Stanisławowi Kotowi do wystawiania zaświad
czeń, wymienionych w art. 1. zarządzenia Minist1·a 
Wyznań Religijnych i Oświeceni.a Publicznego z dnia 
1 lutego 1940 r. (Monitor Polski Nr. 43/40, poi,. 15.). 

§ 2. 

Do wystawiania zaświadczeń wymienionych w 
art. l. zarządzenia Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego z dnia l lutego 1940 r. 
(Monitor Polski Nr. 43/40, poi,. 15.) u~wainiam 
Kierownika Działu Nauki i Si,kól Wyiszych Mini
sterstwa Wyznań Ręligijnych i Oświecenia Publicz
nego. 

§ 3. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w iycie z duiem 
ogłoszenia. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego : Ks. Zygmunt Kaczyński 

- - --- - ~ c:z.ono z polecenia Ministra Sprawiedliwośd w Drukarni O-. Barber & Son, LM. w Lond._y_n_i_e. _ _ __ _ 

_ ··-· -~ . Cena I pensy. Nwner niniejs-iy rnoirla nabyć w Ministerstwie Sprawiedliwości, 39, St. J ames's Street. 


