
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ PO·LSKIEJ 

Londyn, dnia 9 kwietnia 1945 r. Nr. 3 

Część I 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Po::. . : 6 - 2. dni;1 ló marca 1045 r. o zmianie ust,awy o polskich statkach lurn<llowych morskich str . 17 

Poz. : O - 1. dnia 15 ma,·oa 1045 r. o zmianie <leki-etu z dnia 27 maja I 04'2 r . o organi'l.a<·ji Nac'l.elnyt•h Wl.ulz \"\'ojskowye.h 
" ' C'Z:R~it ,vojny str. 18 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

Po:. : 7 - PrMy i Opieki Społecznej z dnia S rnar<.,a 104,; r. wydane w poro2.umie11iu z MinisLrt>m Pri;ernyslu, Ru111llu i 
Zeglugi w spra,vie po<li1tawy wymiaru skhu\ak i świado2e1\ nb,yzpi~·2.0niowyoh 11\a. osób 2.l\t-1·uilnio11yd1 w, 
statkach rybolóstwa morskiego . .. ... . . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . . s tr. 19 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 15 MARCA 1945 R 

o zmlanle ustawy o polskleh· statkach handlowych morskich 

Na podstawie art. 79 u.st. (2) u.stawy. konsty
tucyjnej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

W usta.wie z dnia. 28 ma.ja 1920 r. o polskich stat
kach handlowych mol' kich (Tu.. U .R.P, Nr. 47, 
poz. 286), zmienionej rozponądzeruem Prezydenta. 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca. 1928 r. (Dz. U.RP. 
Nt·. 29 poz. 269), ustawą z dnia. 10 ma.rea 1032 r. 
(Dz. U.R.P. Nr. 32, poz. 334), rozporz.ądzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 
1934 r. (Dz. U.R.P. Nr. 110, poz. !)76) i dekretom 
Prezydenta Rzeczypo politej z dnia 8 tycznia 
1944 r . o zmiani~ usta.wy z dnia 28 maja. 1920 r. o 
polskich statkach handlowych morskich (Dz . U.R.P. 

· Nr. 2, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w art. 10 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu : 
" Do rejestru winny być l'Ówniei wpisane statki 

handlowe mors.kie, oddane władzom pa(1Stwowym w 
na.jem (charter) lub zarząd z tytułu pomocy wojen
nej .' 

2) po art. 23c dodaje się art.ykul.r 2:3d i 23e w 
brzmieniu: 

" Art. 23ri. Do i;tatków wymienionych w art. 
23a nie mają_ zastosowania przepisy wymienione w 
a.rt.: 1, 7, i 12 pkt. 7, 8, 9, oraz art. 13, H, 16 i 21 
p){t. 3. 

Art. 2:łe. Dla st.at.ków wymienionych w art. 
23a. portem ojczystym jest port Gdynia.". 



lliiennik Ustaw N-r. 3 

Art. 2. 

Dekret mrue1szy obowiązuje na czas trwania 
wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną i 
traci rooc obowiązują.cą. w termh:ue określonym 
rozporz.ądzeniem Rady Ministrów. 

Art. 3. 

_Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Mini
strom Sprawiedliwości oraz Prz.emyslu, Handlu i 
Żeglugi. 
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Art. 4. 

De1.,:et niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : T. A,rciszewski 

Minister Sprawiedliwości : Br. Kuśnierz 

Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi : J. Kwapińslci 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA J 5 MARCA l 045 R. 

o zmianie dekretu z dnia 27 maja ·1942 r. o organizacji Naczelnych Władz Wojskowyeh w czasie wojny 

Na podstawie art. 25 (5) i 6:ł (1) ustawykonsty
tucyjnej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

Po art. 8 <lekretu Prezydenta R. P . z dnia 27 maja 
1042 r. o organizacji Naczelnych Władz Wojskowych 
w czasie wojny (Pz. U.R.P. Nr. 6, poz. O) w brz.mie
niu nadanym dekretem z dnia 20 września 1044 r. 
(Dz. U.R.P. Nr. 11, poz. 20) dodaje się przepisy 
następują.ce : 

V. 

Komitet (?brony 
Państwa 

.Art. 9. 

(1) Tworzy się Komitet Obrony Państwa pod 
przewodnictwem Prezydenta. Rzeozypospolitej. 

(2) Komitet wydaje opinie w sprawach dotyczą
cych obrony Państwa, a w szczególności w sprawach : 

a) zasadniczych decyiji związanych z prowadze
niem wojny i dysponowaniem silami zbrojnymi, 

b) dostarc7..ania środków i zasobów do prowadze
nia wojny, 

c) odtworzenia sił zbrojnych w oswobodzonym 
Państwie, 

-d) pia.nu przejścia sil zbrojnych ze .stanu wojny 
do stanu pokoju, 

e) wnjosków i <lezyderatów Naczelnego Wodza 
(art. 5). 

Art. 10. 

(1) W skład Komitetu wchodzą: 

a) Prezes Rady Ministrów jako zastępca Pxze
wodniczącego , 

b) Naczelny Wódz, 

c) Ministrowie: Obrony Narodowej, Przemysłu, 
Handlu i Żeglugi, Spraw Wewnętrznych, Spraw 
Zagranicznych, 

d) Ministrowie wyznaczeni uchwalą Rady Mini
strów w liczbie nie większej niż dwóch, 

e) Szef Sztabu Naczelnego Wodza, który w 
przypadka.eh gdy Na.czelny Wódz jest obecny 
na. posiedzeniu Komitetu, uczest.u.i.czy z głosem 
doradczym. 

(2) Na zaproszenie przewodniczącego w pracach 
Komitetu mogą uczestniczyć inni interesowani 
ministrowie oraz inne osoby w charakterze doradców 
lub rzeczoznawców. 

(3) Prezydent Rzeczypospolitej wyznacza. sekre
tarza Komitet.u. 

.Art. 11. 

Posiedzenia Komitetu z,voluje Prezydent Rze
czypospolitej z własnej inicjatywy b~i oa wniosek 
Prezesa Rady Ministrów lub Na.czelnego Wodza. 
Uchwały Komitetu zapadają większością głosów 
przy obecności cona.jmniej potowy jego e7.łonków. 
Prezydent nie bierze udziału w g}o owa.niu. 


