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I MORSKIEJ I RYBOŁóSTW A MORSKIEGO. 
I 

realizowane będą wszelkie zarządzenia w stosun
ku do przedsiębiorstw żeglugi morskiej i rybo
łóstwa morskiego. 

· oDEZWA DO URZĘDNIKóW I ( Przedruk z ,, Dziennika U staw Rzeczypospolitej Przedstawiciele ci są odpowiedzialni za wyko
nanie przez reprezentowane przez ich przedsię
biorstwa .zleceń, wydanych w zakresie Ustawy 
o komunikacjach w służbie obrony Państwa. 

W związku z dekretem Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 20 października 1939 
r. o udzieleniu bezpłatnego urlopu urzęd-_ 

nikom i funkcjonariuszom państwowym 
itd., Rada Ministrów uchwaliła następu
jącą odezwę do ogółu urzędników i funk
cjonariuszów pai1stwowych, którzy opuś
cili kraj: 

"Obecny Rząd Polski rozpoczął swoją pracę w 

zupełnie odmiennych warm1kach od tych, w któ

rych działały Rządy dotychczasowe. Odcięty od 

obs·.::aru Państwa Rząd rozporządza niezmiernie 

szczupłymi źródłami dochodów. Z drugiej stro-

Polskiej" Nr. 100 poz. 1002). 

Na mocy art. 1, art. 15 ust. 2 i ar!. 19. Usta
wy z dnia 30 marca 1939 r. o komumkacJach w 
służbie obrony Państwa (Dz.U.RP. Nr. 29 poz. 
195) zarządza się co następuje: 

§ 1. 

Władzą upoważnioną do udzielania zezwoleń 
na zbywanie objektów pływających żeglugi mor
skiej i rybołóstwa morskiego jest Minister Prze
mysłu i Handlu, który działa w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu, Spraw Wojskowych i za 
zgodą Prezesa Rady Ministrów. 

§ 2. 

§ 4. 

Przy · Ministrze Przemysłu i Handlu tworz)'. się 
Komitet Transportowy, jako organ pomocmczy, 
opiniodawczy i wykonawczy v:'. zakres!e eksploa
tacji polskiej floty handloweJ 1 rybołostwa mor
skiego. 

CzłO'nkami Komitetu są: Referent Spraw Mor
skich przy Ministrze Przemysłu i Handlu, Dele
gat, wyznac-;:ony przez Ministra Przemysłu i 
Handlu do Międzysojuszniczej Komisji Transpor
tów Morskich, oraz osoby, powolan,e pr~ez Minis
tra Przemysłu i Haadlu. 

Przed decyzją 11ależy zasięgać opinii Komite
ny istnieją pilne potrzeby wojskowe, opieki spo- tu Transportowego. 

Członkowie Komitetu pracują honorowo. 
Członków Komitetu i jego pracowników obo· 

wiązuje tajemnica urzędowa. 

§ 5. 
łecznej i inne, które muszą być zaspokojO'ne. 

W tych okolicznościach Rząd zmuszony jest 

przystąpić do daleko idących ograniczeń i prze-

kształcei1 zespołu urzędniczego celem :e_rzystoso· 

wania ·go do nowo utworzcnych warunków. W 

związku z tym w drodze, dekretu Prezydenta Rze-

czypospolitej udzielono aż do czasu powrotu nor

malnych warunków bezpłatnego urlopu . urzędni

kom, którzy opuścili kraj. 

•ren sta:n pro;:ejściowy nie wpływa na przyszły 

stosunek służbowy urlopowanych urzędników, ani 

nie uchyla 11abytych praw emerytalnych, które 

ureguluje przyszłe ustawodawstwo. 

§ 3. Przedsiębiorstwa żeglugi morskiej i rybołóst
wa morskiego tworzą na mocy art. 3 Ustawy o 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z powszechnym .obowiązku świadczeń rzeczowych 

dniem ogłoszenia. 
cierpieli tak wiele, niecierpliwią się i bur2.ą, po
z dnia 30 marca 1939 r. (Dz.U.RP. Nr. 30. poz. 
200) oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 27 

Minister Przemysłu i Handlu: Adam Koc , października 1939 r . związek przymusowy pod 
Minister S W · k h. Sikorski nazwą "Zwią~ek Armatorów Polskich". W Zwią-

praw OJS owyc · zku Armatorów Polskich każde przedsiębiorstwo 
Minister Skarbu: Adam Koc reprezentowane jest· przez jednego przedstawicie

la. 
-oOo-

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

Z DNIA 28 P AźDZIERNIKA 1939 R 

Zakres działania Związku Armatorów Polskich 
określa statut zatwierdzony przez Ministra Prze
mysłu i Handlu. 

W Związku Armatorów Polskich, Minister Prze
mysłu i Handlu mieć będzie przedstawiciela w 
osobie Delegata Ministra Przemysłu i Handlu. 

§ 6. 

Bardzo nieliczny aparat państwowy jaki zos- O WYKONANIU ZWIERZCHNIEGO ZARZĄDU 
Z dniem wejścia w życie zarządzenia niniejsze

go tracą moc wszelkie dotychczasowe zarządze
nia o wykonywaniu zwierzchniego zarządu nad 
przedsiębiorstwami żeglugi morskiej. 

tanie stworzony, będzie się opierał na stosunku 

umownym. 

W granicach swoich możliwości Rząd będzie się 

starał ulżyć niedoli urlopowanych urzędników, 

którym nie będzie dane służyć Ojczyźnie 

z bronią w ręku, w drodze, pośrednictwa pracy, 

pomocy społe-cznej itp. 

Wszystkim urzędnikom, którzy spełnili swój J 

obowiązek, Rząd imieniem Państwa wyraża po

dziękowanie za dotychczasową służbę." 

-ooo-

ROZPORZĄDZENIE 

. MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW 

WOJSKOWYCH I MINISTREM SKARBU 

Z DNIA 28 P AźDZIERNIKA 1939 R 

W SPRAWIE ZEZWOLEŃ NA ZBYWANIE 

OBJEKTóW PŁYWAJĄCYCH ŻEGLUGI 

Wydawca : Polska Agencja TelegraficZ'lla. 

NAD PRZEDSIĘBIORSTWAMI źEGLUGI 

MO~RSKIEJ. 

Na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 30 marca 
1939 o komunikacjach w służbie obrony Państ
wa (Dz.U.RP. Nr. 29 poz: 195) zarządzam co 
następuje : 

§ 1. 

Zarząd zwierzchni nad przedsiębiorstwami że
glugi morskiej w rozumieniu i zakresie Ustawy 
z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służ
bie obrony Państwa, oraz całokształt dyspozycji 
w odniesieniu do przedsiębiorstw żeglugi mor
skiej i rybołóstwa morskiego, polskich statków 
handlowych i rybołóstwa morskiego, należy do 
Ministra Przemysłu i Handlu. 

§ 2. 

Interesy polskiej żeglugi morskiej i rybołóst
wa morskiego w Międzysojuszniczej Komisji 
Transportów Morskich ( Commission Interalliee 
des Transports Maritimes) reprezentuje delegat, 
wyznaczony przez Ministra Przemysłu i Handlu. 

§ 3. 

Zarządy poszczególnych przedsiębiorstw żeglu
gi morskiej i rybołóstwa morskiego ustanowią 
przedstawicieli, przez których komunikowane i 

Tłoczono w Drukarni "Polaka we Francji" 

Minister Przemysłu i Ha·ndlu 

Adam K oc 

-ooo-

DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

- . ooo-

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

We wtorek dnia 17 . bm. złożyli w ręce Pana 
Prezesa Rady Ministrów Gen. Dyw. Władysława 
Sikorskiego przysięgę służbową nowo mia11owani 
Podsekretarze Stanu: Dr. Zygmunt Graliński w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Alfred Fal
ter w Ministerstwie Skarbu i Karol Popiel w Mi
nisterstwie Opieki Społecznej. 

-oOo---

W e wtorek dnia 17 bm. odbyło się posiedzenie
Rady Ministrów pod przewodnictwem Pana Pre
zesa Rady Ministrów Gen. Dyw. Władysława Si
korskiego, poświęcone, bieżącym pracom Rządu. 

-ooo-

Redaktor Tadeusz swięcicki.. 
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