
Poz.. 37 i 38 - 53 - D,.iennik Ustaw Nr l:J 

handlowych morskich opłatę w kwocie 15 
groszy od 1 BRT. ; 

2) za wpis z.mian danych wpisanych do rejestru 
sta.tkowego opłatę w kwocie 8 groszy od 1 
BRT.; 

3) za wpis prawa. zast.awu na statku, za wpis 
zmian dotyczących wpisanego prawa zastawu 
oraz za wykreślenie prawa za.stawu z rejestru 
opłatę w kwocie 1 0/00 sumy zabezpieczonej 
zast.awem ; 

4) za. wydanie oertyfikai,u okrętowego opłatę w 
kwocie 1 O złotych ; 

5) za wpiB wzmianki do certyfikai,u okrętowego 
opłatę w kwocie 5 złotych . 

Art. 3. 

Powyisze opłaty nie będą pobierane przy odtwa
rzaniu rejestru polskich si,a.tków handlowych mors
kich na podstawie art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 21 lutego 1940 r. (Dz. U.RP. 
Nr 4, poz. 8). 
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Art. 4. 

Przy opłatach pobieranych w walucie angielskiej 
na mocy dekretu niniejszego sl,osuje się kurs złotego : 
1 zł . = 10d. 

Art. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Art. 6. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mi
nistrom Skarbu i Sprawiedliwo!$ci. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
W lady sław Raczk:iewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Minister &'karbu : Henryk Strasburg~r 

Mi11ister Spra.wiedliwości : dr Marian 8eyda 

DEKRET PREZY'DENTA RZEczypQSPOLITEJ 

Z DNIA 11 WRZEŚNIA l940 R. 

o utworzeniu U1'Z1idO. Ministra Informacji i Dokumentacji. 

Na podstawie art. 2:i ust. (fi) ustawy konsty- i Radio Polskie podlega.ją Ministrowi Informacji 
tucyjnej stanowię co następuje: i Dokumentacji . 

Art. I. 

Tworzy się urząd Ministra Informacji 
Dokumentacji . 

Art. 2. 

.Do zakresu działania Ministra. lnforma~ji 
i Dokumentacji należy informowanie o sprawa.eh 
polskich oraz zbieranie i opracowywanie ma.te1·ia.ł6w 
w tej dziedzinie. 

Art. 3. 
Utworzone na. cus wyją.tkowych okoliczności 

wywołanych wojnl\ Polska Agencja. Telegraficzna 
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Art. 4 . 

Wykonanie Dekretu mmrjszego porucza, s1i;, 
Prezesowi Ra.dy Ministrów . 

Art. !'i . 

Dek.r .t niniejs7.y wchodzi w ż.ycie z dniem 
ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

DEKRET PREZY'DENTA RZECzyPQSPOLITEJ 

Z DNIA 11 WRZEŚNIA 1940 R. 

o wprowadzeniu nazwy „Minister Pracy i Opiek.i Spo!eCZDei" 

Na podstawie art. 25 ust. (5) ustawy konsty-

oraz „Minis~rstwo Pracy i Opieki Spoleczuej:· 

Art. 2. 
tucyjnej stanowię O? na.stępuje : 

Art. l. 

Nazwę „Minister Opieki Społecznej" zmienia się 
na nazwę „Minister Pracy i Opieki Społecznej", a 
na.zwę »Ministerstwo Opieki Społecznej" - na nazwę 
,,Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. " 

Dekret, niniejszy wchodzi w 
ogłoszenia. 

życie z dniem 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
W la.dys'la.w Rctcikieivicz 

1>rezes Rady Ministrów : Sikor8ki 

Minister Opieki Spoloczn(lj : Sta„1'w211Jk 


