
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 19 marca 1943 r. Nr. 2 

Część I 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ 

!'oz. , 4 - z tlllil\ 9 mtlrt·,\ I ll4:l r. o wymierza.ni11 kary gny"'ny pnez czyn n'! ził grRnkfl, polskie $1ldy wojskowP ... 

Poz. : ó - z tlnia 9 m&rea. 1114:J r. o -z.mia.ni!' pri~pi!>ów o sądownie-Lwie woj6kowym ... 

sir. !) 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNJA 9 MARCA 1943 R. 

o wymierianiu kary gnywny przez czynne za granicą polskie sądy wojskowe. 

~a podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy konstytucyj· 
n~j stanowię co następuje : 

Art. I . 

Grzywny wymierzane pruz polskie sądy wojskowe 
czynne w Zjednoczonym Królestwie płatne są. w 
walucie angielskiej . Wartość jednego złotego w tych 
wypadkach przyjmuje się za równą. dziesięciu 
pensom. 

Art .. 2. 

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z 
Ministrem Skarbu może w drodze rozporzą.dzenia 
za.rząd.zjć pła.cenie grzywien wymierz.onych pr'Zez 
polskie są.dy wojskowe czynne poza granica.mi 
Zjednoczonego Królestwa, w waluta.eh innych niż 
angielska, określając jednocześnie wartość złotego 
w stosunku do innych walut. 

Art. a. 
Grzywny wymierzone przed wejściem w iycie 

dekretu niniejszego przez polskie sądy wojskowe 
czynne za granicą:, płatne są. w walucie angielskiej 
lub innej z zastosowaniem przepisów art. 1 i 2. 

Art. 4. 
Dekret rnnieJszy obowiązuje na czas trwania 

wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną i traci 
moc obowią:zują,cą. w terminie określonym przez 
rozporządzenie Rady Ministrów. 

Art. 5. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza sję Mini
strowi Obrony Narodowej w porozumieniu z Mini
strem Skarbu. 

Art. 6. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Raczkiewicz 

Prezes Ra.dy Ministrów : Sikorski 

Minister Obrony Narodowej: M. Kukieł, Gen. Dyw. 

Minister Skarbu : H enrylc Strasburger 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 9 MARCA 1943 R. 

o zmianie przepisów o sądownictwie wojskowym. 

Na. podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty- I 
tucyjnej sta1lowię co następuje : 

Art. I. 

W dekrecie Prezydenta. Rzeczypospolitej z ,dnia 
29 września 1936 r. Prawo o ustroju sądów woj
skowych (Dz.U.RP. Nr. 76 poz. 536) wprowadza. 
się zmianę na.stępującą : 

W Mt. 41 dodaje się jako § 6 następujący przepis: 
§ 6. Naczelny Wódz moie zarządzić, że w sądach 

wojennych, działających w wyjątkowych warun
kach, wywołanych wojną, w sprawach przeciw 
oficerom asesorowie mogą mieć stopień wojskowy 
niższy niż określony w a.1t. 30 § l. w każdym 
jednak razie, muszą oni być oficerami i posiadać 
conajmniej stopnie wojskowe : 
a) jeden - porucznika (równorzędnego). jeżeli 

oska.riony jest podporucznikiem lub poru
cznikiem {równorzędnym); 

b) jeden - kapitana (równorzędnego) i pozostali 
porucznika. (równorzędnego), jeżeli osk.ariony 
jest kapitanem (równorzędnym) ; 

c) wszyscy majora (równorzędnego), jeieli oska
riony jest oficerem sztabowym (równorzę
dnym) łub generałem bądź admirałem. 

Art. 2. 

Naczelny Wódz moie uprawnienia, służące mu w 
za.kresie sądownictwa. wojskowego w dowodzonych 
przezeń Siłach Zbrojnych pl"l.eka-zać w całości lub w 
części dowódcy wielkiej jednostki lub wyższego 
zgrupowania.Sil Zbrojnych, jeżeli osobiste wykonanie 
uprawnień jest szczególnie utrudnione. 

.Art. 3. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z ~niem ogło
szenia.. 

Prezydent Rzeczypospolitej: Wlady8ław Raczkiewicz. 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski. 

Mini!:!ter Obrony Narodowej : M. Kukieł Gen. Dyw. 
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Część li 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zwolnionie i miftnow>1.nie mini.str«'m· ... 

Zarządza.nie Ministm Pnemyslu. Han<ilu i Żeglugi z dnia 18 lutego 1043 t'. w aprawi<> utwor1>.enia przy Ministl"Zo 
l?neroyslu, Handlu i Żoglni;:i organu opiniodawczego i doru.dc~go w i<pra,vftch momkich pod naz,,;-ą "Rndl\ Mo•'Sk:1 " 

DZIAŁ URZEDOWY 

Do Pana 
Prof. dr. Stanisława Strońskiego, 

w Londynie. 

Przychylając się do Pańskiej prośby o dymisję, zwalniam 
Pana z urzędu Ministra Informacji i Dokumentacji. 

Londyn, dn. li> ma.rea. 1948 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Rarzkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Do Pana Ministra 
Prof. dr. Stanisława Kota, 

w Londynie. 

Mianuję Pana Ministrem Informacji i Dokumentacji. 

Londyn, dn. 18 marca 194:3 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wladysl,iu· .Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU I ŻEGLUGI 

Z DNIA 18 LUTEGO 1943 R. 

sk li 

str. Il 

w sprawie utworzenia przy Mlnlstn.e Przemysłu, Handlu i Żeglugi organu opiniodawczego i doradczego w sprawach morskich 

pod nazw1' " Rada Morska." 

§ I. 
Powołuję .organ doradczy i opiniodawczy w 

sprawa.eh morskich, z wyjątkiem wojenno-morskich, 
pod ,na.zwą: " Ra.da. -Morska." 

§ 2. 
Do zakresu działania Rady Morskiej należy: 
I) Opracowywanie planów przejęcia odcinka mor

skiego po ustaniu okupacjj oraz planów odbudowy 



Dzie,1mik ll&h\\v Nr ! 

i m uchomienia tego odcinka. w Polsce w okresie 
powojennym a takie wszelkich materia.łów z tym 
zwią.zanych. 

2) Współpraca z )·iiuisten;twem Prac Kongre,'>O· 
wych albo z innymi organami, któt,ym będzie 
powierzone przygotowanie materiałów na Kon
ferencję Pokojową., w za.kresie opr~owywania. raga~ 
dnień ekonomicznych, zwią.zanych ze sprawa.mi 
morskimi, dla potrzeb K onferencji Pokojowej. 

:I) Uroma.<lz.enie i przygotowywanie materiałów 

statystycznych i informacyjnych w za.kresie zagn.
<lnień morskich dla Ministerstwa Pneinysll,, Han<ll11 
i Żeglugi ora.z Innych zain teresowanych resortów .. 

4) Opiniowanie spraw mających związek z zag1t
dnieniami morskimi, które zostam\ przekazane 
R(l_dzi.e Morskiej przez Ministra Przemysłu, Handlu 
i Zeglugi . 

§ :L 
\V skład Rady Morskiej wchod2ą stali członkowie 

Rady .Morskiej i przedstawiciele Marynarki Wojen
nej, Ministerstwa Prac Kongresowych, Działu Spraw 
Morskich, Związków pracodawców oraz pracobior
ców, a takie zawezwani pnez Przewodniczącego 
Ra<l:v Morskiej pr1.e<lstawiciele innych instytucji. 

§ 4. 

Rncla. Mo1,ska może J?Owolywać komisje i podko
misje fachowe stale i czasowe z pośród znawców 
spr,aw morskich. Komisje te i podkomisje opra
cownją zagadnienia. zlecone im prz~z Radę Morską 
lub Ministra Przemysłu, Handlu i Zeglugi. 

§ 5. 

C.:zlonków statych Rady Morskiej mianuje i 
odwołuje Minister Przemysłu, Handlu i Że,glugi, 
mviględniając przede wszystkim fachowców mor-
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i;:kich ; przewodniczących zaś komisji i podkomisji -
powołuje .Przewodniczący Rady Morskiej. 

§ (l. 

Rada Morska moie korzystać z usług i opinH 
znAwców poszczególnych zagadnień, którzy wówczas 
hiorą udział w posied1,e11i(l.Ch Rady Morskiej . 

§ 7 . 

Prawo g.łosowania na. Radzie Morskiej mają 
jedynie stali członkowie Rady Morskiej. WS2.yscy 
inni biorący udział w Radzie Morskiej mają ·głos 
doradczy. 

§ 8. 
Przewodniczącym Ra.dy Morskiej jest Minister 

Przemysłu, Handlu i Żeglugi lub osoba przez niego 
upoważniona. W razie równości głosów przy gloso 
waniu, - głos Pr1.f'wodniczą.cego przeważa. 

§ 9. 
Sekretariat Ra.dy Morskiej hędzie prowadzony 

przez Dział Spraw Morskich Ministerstwa PrzemysJ u . 
Handlu i Żeglugi. 

§ IO. 

Powołaną na mocy Zarządzenia Minhitra Skarbu. 
Przemysłu i Handlu z dnia. 18 października 194 l r . 
"Radę Morską przy Ministrze Skinbn. Przemysłu i 
Handln,'' ~ rozwią,znję. 

§ lJ. 

Zarzą.dzenie mme1sze wchodzi w ·i.ycie 'l.. dniC1m 
l8 lutego 194~ r. 

Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi : 
J. Kwapiński. 

- - ----- - --- - -·--
Tłoczono z polecenia Ministra. Sprawiedliwości w Pruka.mi Geo. Barbe.r & Son Ltd. w Londyni&. 

Cena 4 pensy. Nwner niniejszy moine. ne.byó w Ministel'8twie Sprawiedliwooci, 39, St. J=e Stroet. 
-----· ·--- ·------- -----


