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Część II 

DZIAL URZĘDOWY 

,,. •• -,. .. łfł;,.cnie Pl'\'7.yd eu l.n H.1.,·<·1.ypo"politC'j ;,, dni1~ 21 p1i~.d1,il'l'llilm 1!14 I r. o 1u~lm1iu 

,1r1ł<>r11 „Oł'l;1 Bioll.'1;:o" 

Złiną,ł ;wHit• ;\-1 ini,-t.nt l'1·z(•111y.«lu i H,~ndh, ;,, dnia 25 ~,·z-:,xni1~ l!l-ł I r. o w,, ko11yw,~11iu 

:-.wim„1.chni(·~o ZM"l.(l,(lu nad p1·wdsi<:-bior,.;twMni Y,<·glu!,(i 11101'><ki1·j i 1·yhol(»;t,w,\. 

rnMic;k iogo 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

DZIAŁ URZ~DOWY 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ' 

„ DN!A 21 PAŹDZU: Lrn ll~A 11)41 R 

o nadaniu orderu „Orła Białego''. 

CzęBć II 

:,t1·. 

Na pod:-t.awk n 1t. 8 11:4.t wy z dnia -ł h1 h igo I !ł:! I r . 
o u"l anowiliniu 11rd1•rn „Orla Binkgo" (lh .. l '. 1.tY. 
Nr 24, poz. I :H;) i zgodnie z t1cl1walą Rndy Mini,.:t rów 
z dnia. 21 p~1,dziPrnika. 1941 r . nadaj~ 

z,l za .... h,gi w wnk,<1 o l)o],;k1..:, opartą na. za,._;uladt 
prawa. i domoknt.t,j i, onki· ,,Odn Binkgo". 

dl'. HERMANO\\'J L(J~Bl<~lUfA NO\.\'f 

Pn·zyclent Rzticzyp<>ł:'J.)Olil ej : W ladyslaw Raczkiewicz 

Pl't"te,.; Riuly .Mini14rów : Sikvr:ski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU 

% l>NlA tri WH.tE~NfA JH-łl H.. 

o wykonywaniu zwierzclmiego zarządu nad przedsiębiorstwa.uti żeglugi morskiej i robolóstwa morskiego. 

N~l pod:4,1\.wie Mt.. I n \(,.;hiwy 'I. dni,1 :io mare.i 
l 939 r. o k11nnmikacjad1 w xlużbi(• obrony l\u'lst wa 
(Dz.U.RP. Nr 29, poz. 195), z;irządznm n.i C'L.ai:-

1 rwa.n.i!\, dzifl-lań woj<.'1u1ych, co naxt.ępuje : 

§ l. 

Zarzl'\,(l zwiel'zchni nnd p1'Z<i<b,i<_:biorxl,wa.mi ~.eg.h1gi 
ino,·:,Jdcj i ryboló:st\ll,i~ mo,~ki<"go w rozninieniH i 
;,.1~kr<·!<k 11:.;t:nvy z d11ia ~O ma1·et1. 1 !l3!) r. o kom11nika.-

cjach w i;lużbie olnony Pań,st.wn mnz (ałohztc1.lt 
dyxpozy(lji w odniei-frni.11 do przodi-ięhiol';-;f.w żeglugi 
mon1kiej i ryboló~i wn, morxkiego omz polskich 
statków handlowych i ry'bol'oo( wii mori,;kicgo, nn.lcży 
do MiniRtra Prwmy:-h , i Hn ntllu . 

~ 2. 

\\' J\·fi1ti:<t1·1·xl" i(· }>p,(l111 y"h1 i Hu11dl11 l,\\.Or-iy xi<. 
Dział Nprn.-w Mori,;kicl, , który w_vkonywa zarząd 
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zwierzchni natl przC'clr-i~biut~ł wami ieglu~i morF.-ki<·j 
i ryholóst w.~ 11101·:,ki<·go oraz pl'Owaclzi l,ałok~zlalt 
);praw m01~.kicl1 zwią.zanych z il'glugą. morRką,, 
rybolootwem mol"Kkim , a t.akżc z orgnnizacją, i 
c>kf<ploatacją. handlowych i rybackich portów mor
t<kich oraz wybrreża. mo~kiego - w myśl wyty
cznych Minit-'tra Przt>m~l11 i Handlu. 

Na czele Działu ~praw Mon.kich Rtoi Kierownik. 
podległy bezp-01$rt•dnio Miniirtrowi fuemyRł11 i H andlu 
i odpowiedzialny za wszyt,.,tkie 8prawy prowadzone 
przez ten dział. 

Dz.i al Spraw Morskich skln.cfo ~ię z ref erl\ t ów 
na);tępujących : Referatu Ogólnego, Ddegatury w 
Londynie oraz IAAJX' ktora.tu Załóg i flzkolenin za wo
<lowogo. 

Zn.kre:; pracy Rl'ferah1 Ogólnego, Delegat ury w 
Londynie oraz Ini-:pektoratu Załóg i i;zkolenia zawo
<lowt-go -·· o~lilli osobne wewnętrzrn' zarzą.dzc>nie . 

§ 3. 

Interefly polskiej żeglugi morskiej i rybolóRtwA. 
morskiego ora2 pol$kiego tran.<iportu momkiego w 
Mi~zysojuszniczej Komifiji TranRportów MorRkich 
lnb w organizA.Cji Z<'\.t,;tępczej, a t,a.kże wobec odnoś
nych władz brytyjskich - reprezentuje delegat , wy
znaczony przez Minifitrn PrzemyRh1 i Handlu i podle
gający Ministrowi pru·z kierownika Dziahi Spraw 
Mon:kich. 

§ 4. 

Zarz.ą<ly p°"'zczególnyoh przedsiębiorstw żeglugi 
mof8kie.j i rybolóHtwa morskiego URtanowią przed
Rt.a.wicieli, przez których komunikowane i roalizo
wa.ne będą. wszelkie zarządzenia w st.01-1nnkn do 
przedBiębioI'8t.w Ż<)gh1gi morskiej i rybo}Ó/'ltwa mor
s.kiego. 

J>rze<l~tawiciele ci są. odpowiedzialni za wykonanie 
prwz reprezen towane przez nich przedHiębiori;twa 
zlC'ceń , wydanych w ukreRio ust.a wy o komunikacja.eh 
w "'htibie obrony PańRtwa. 

§ 5. 

PrzcdHiębio:n,:twn :i.e.glugi morskil'j i rybolói4WI\ 
morRkiogo tworzą. na mocy a-rt. 3 \tRt.awy o pow1<z<"ch
nym obowiązku świadczeń rzeczowych z dnia 
:lO marca 1939 r. (Dz.U.RP. Nr 30, poz. 200) oraz 
uchwały Rady MiniRtrów z <Inia 27 paŹ(lziernika 
1939 r. zwią.zek przymn.<iowy pocl niizwą : ,,Zwią.zek 
Armatorów Polskich". W Związku Armatorów 
PoJr.;kich każde przedRiębion-two reprez(':ntowan<' 
jest przez jednego przedfltawiciela. 

Zakre.i:: dzin.lan.ii\ Zwią.zku Armatorów Poli;kich 
określa. st.a.tut zatwierdzony przez Minifitrt\ Prze
m y~ln i H andlu. 

W Zwią.zkn Ann11.torów Poh,kich , Minist<'r Prze
ruyt-lu i Handlu mieć bę<l2ie przedRtA.wiciela w osobie 
delegal n. Mini1Strn. Prze.myRh1 i Ha.ndln, podlegają,cep:o 
Mini1<trowi przt>z k ic>rownika Działu Spraw Mo~kich. 

§ 6. 

Komit,et Tran..,po1·t owy ,1t worzony zarządzeniem 
Minilltra Przemysh1 i Han,llH z dnia 28 października 
1930 r. o wykonaniH zwiC'rzchniego ZA.rządu nAd 
przedE,iębiori:.twami żeglugi mori::kiej (Dz.U.RP. 
Nr 100 poz. 1002) z dniem wojścin. w życie ninieji-zego 
ZA.rzf\dzenia ,1lega likwidacji . 

§ 7. 

Z dniem wejścia. w życie zMzą,dzenia niniejszego, 
tracą. moc WRzelkie dot.ychczMowe zfl.rzą.clzenia o 
wykonywaniu zwierzchniego zfl.rządu nad przed
~iębio~t wfnni i.egh1gi morskiej, wydane na podstawie 
ll8tawy z dnia 30 marca 1939 r. o komun.ikncjach w 
8h1żbie obrony Pfl.ń1:1hva. 

§ 8. 

Zarzą.dze.n.ie nuueJRZO wchodzi w życie z dniem 
1 października 1941 r. 

MiniRter Przemyi;lH i Handl\l : H. Stmsbu.rger 
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DZIAŁ NIEURZĘ.DOWY 

ROZKAZ NACZELNEGO WODZA 

Służba na statkach Polskiej Marynarki Handlowej. 

Doceniając w całej pełni ważność i niebezpieczeń
stwo j,llużby na i;tatkach Marynarki Handlowej 
uważam i,łużbę tych wszy14kich, którzy ją pełnią 
naleiycie podczai; obecnej wojny na polskich statkach 
handlowych za równie zaszczytną, jak f.;łużbę w 
MaryrnHce Wojennej. 

Pewny jestem, ie i w przyszłości personel Mary
narki Handlowej spełniać będzie swe obowiązki 
Mleżycie i ofiarnie. 

Ewidencja osób zat.rudnionych na polski~h stat
kach handlowych w czasie wojny będzie dokładnie 
prowadzona., zaś w księżkach żeglarskich i innych 
dokumentach będzie ustalony CMS faktycznie spę
dzony na uruchomionych statkłlch. 

Londyn, dnia 4 września 1941. 

Naczelny Wodz i 
Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Tfoel:4no i polecc,nla Mlnbtra Spn.wiedll11iojc\ w Orukami Wllllam1. Lea &: Co., Ltd. w Londynie. 

Cena · prn~"-· Numer niniojsxy mosna nabywał; w Mlnlstomwlo Sprawlodllwokl 39, St. James Street. 


