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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.". 
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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. 
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Art. 2. 

Numeracja dalszych rozdziałów i art,rknłów dek
retu z dnia 27 maja 1942 r. ulega odpo\·;ied niej 
z.mianie. 

Art. 3. 

Upoważnia się Pre-Lesa Rady Ministrów do ogłosze
nia. jednolitego tekstu dekretu z dnia 27 maja 1942 r. 
z. uW'Lględnieniem zmian wprowadzonych przez 
dekret z dnia 29 Wt"l.eśnia 1944 r. i dekret niniejszy. 

Art. 4. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza się Preze-
sowi Rady Ministrów Ministrowi Obrony 
Narodowej. 
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A1·t. 5. 

Dekret niniehzy wchodzi w życie. 'l. dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Ra.czkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: 1'. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 

M . Kukieł Gen. Dyw. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

Z DNIA 8 MARCA 194:> R. 

wydane w porozum1emu z Ministrem Przemysłu, Handlu I Żeglugi w sprawie podstawy wymiaru składek I świadczeń 
ubezpieczeniowych dla osób zatrudnionych na statkach rybolóstwa morskiego 

Na podstawie art. 55, ust. (2) dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1944: f. o 
ubezpieczeniu osób zatrudnionych na statkach 
żeglugi morskiej i rybolóstwa mor::;kiego (Dz. U .R.P . 
Nr. 15, poz. 29) zarządzam co nai:;tępuje : 

§ l. 

Rozporządzenie niniejsze dotyczy osób, ubezpie
czonych na. podstawie dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 21 grudnia. 1944 r. (Dz. U.R.P. 
Nr. 15, poz. 29). zatrudnionych na stR.tkach r.vbol6-
stwa morskiego t.ypu trawlerów. 

§ 2 . 

Podstawę wymiaru składek w zakre:ie ubezpie
C'/,eń, wymienionych w art. 5 ust. ( 1) pkt. 1. 2 i 3 
dekretu i świadcwń ubezpieczeniowych (płacę 
podstawową.) stanowią następują.ce ryczałtowe 1.arob
ki dzienne: 

t. O. IO. O. dla ucznia i chłopca 
f.. 1. O. O. dla młodszego rybaka, palacza i 

węglarza 
r. I. 6. 8 . dla młodszego mechanika, !stli1-s1,ego 

rybaka i kucharza 
!'.. I. D. 4. dla. szypra, pomocnika zypra, ~t.ar 

szego mechanika i bo mana. 

§ :t 
Okresem obliczeniowym dla wymiaru składki 

ubezpieczeniowej je&t okres podróiy bez względu 
na czas jej trwania. 

Do okresów podróży za licza się wszystkie dni od 
chwili zawarcia umowy o pracę do jej rozwiązania 
oraz przerwy w zatrudnieniu u tego samego praco
dawcy, nie przekraczające pięciu dni. 11ekroć 
zachodzi potrzeba zaliczania dni, wykraczających 
poza czas od chwili odjazdu statku z portu operacyj
nego do jego powrotn. dni te - stosownie do 
okoliczności - zalicza się do podróiy poprzed7.ającej 
lub następnej. 

Pocłstawą wymiaru składki za okres obliczeniO\vy 
jest iloczyn powstały z pomnożenia właściwego ry
czałtowego zarobku dziennego (§ 2) przez liczbę 
dni obliczoną w sposób określony w ustępach po
przedzających. 
Składkę oblicza się przy wypłacie zarobków za 

ka.idą podróż i wpla.ca się w terminie do dni siedmiu 
od jej za.ko11.czenia. 

§ 4. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 styczniu. 
1945 1'. 

K ierownik Ministerstwa Prac~· i Opieki Społecznej : 
T. Arciszewski 
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Cz~ić li 

DZIAŁ NIEURZEDOWY 

Ogłoszenie Kuratora Spółki pod firm'l: Towarzyatwo Połowów Dalekomorakid1 "Korab," SpólkR z ogr. odp. st.r. 20 

DZIAL NIEURZ~Dowv~ 

OGŁOSZENIE KURA TORA SPÓŁKI POD FIRMĄ : TOWARZYSTWO POŁOWÓW 
DALEKOMORSKICH "KORAB," SPÓŁKA Z OGR. ODP. 

Kurator Spółki pod firmą: "Towarzystwo 
Połowów Dalekomorskich "KORAB", Spółka z 
ogr. odp." podaje do wiadomości, że uchwałą Nad
z,vyczajnego Zgromadzenia Spólników z dnia 29 
marca 1945 roku Umowa Spółki została zmieniona 
przez nadanie jej następującego brzmienia : 

UMOWA SPÓŁKI 

Towarzystwa Połowów Oalekomorsklcb KORAB Spółka 
z ograniczoną odpowledzlalnośclą 

par. I. :Firma Spółki brzmi : " Towarzystwo 
Połowów Dalekomorskich KORAB, Spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością". Siedzibą Spółki jest m. 
GDYNIA. Spółka może mieć oddziały w kraju 
i zagranicą. 

par. 2. Celem Spółki jest prowadzenie na rachu
nek własny i w charakterze ajenta przedsiębiorstwa 
połowów dalekomorskich, żeglugi morskiej, handlu 
ryba.mi morskimi, przerobu ryb morskich, dostaw 
dla przemysłu rybołówczego, i innych przedsię
biorstw pochodnych lub pokrewnych z połowami 
dalekomorskimi i żeglugą morską oraz branie udziału 
w analogicznych przedsiębiorstwach należących do 
innych osób. 

par. :J . Kapitał zakładowy Spółki wynosi 450.000 
złotych. Kapitał ten jest całkowicie wpłacony 
gotowizną i podzielony na 900 udziałów po zł. 500 
każdy. Udziały są niepodzielne. Kaidy Spólnik 
może mieć większą ilość udziałów. 

,par. 4. Obcokrajowcy nie mogą brać udziału w 
kapitale zakładowym . 

par. 5. Udziałowcami Spółki są niżej wymienione 
osoby, posiadające niiej -wyszczególnione ilo8Ci 
udziałów, a mianowicie : 

Jerzy BYCZKOWSKI 100 udziałów na zł. 50.000 
Antoni CHUDZYŃSKI 120 

" " 
„ 60.000 

Jan CHUDZYŃSKI 120 
" " 

„ 60.000 
Władysław 

CHUDZYŃSKI 158 
" 

,, „ 70.000 
Borvs KIŁACZYCKI 10 ., " " 

5.000 
Feliks KOLLAT :30 

" 
„ 15.000 

Wojciech MAŃKOWSKI 150 
" 

„ 75.000 
Paweł POTOCKI 50 ,, 

" 
„ 25.000 

Władysław POTOCKI 50 ,, 
" 

„ 25.000 
Tadeusz WEJHERT ... 100 ,, ,, „ 50.000 
Hemyk ŻEBROWSKI 12 

" " " 
6.000 

par. 6. W raz-ie śmierci Spólnika podział jego 
udziałów między jego spadkobierców jest, wyłą
czony. Spadkobiercy zmarłego Spólnika mogą wy
konywać swoje prawa w Spółce tylko przez wspólne
go przedstawiciela. 

par. 7. Zbycie i zastawianie udziałów wymaga 
dla swej ważności zezwolenia Spółki udzielanego 
uchwalą Spólników. Sprzedaż udziałów osobie lub 
osobom nie będącym Spólnikami, bez udzielenia 
pozostałym Spólnikom prawa pierwokupu jest bez
skuteczna wobec Spółki i Spólnika, względnie 
Spólników, którzy oświadczyli gotowość wykonania 
prawa pierwokupu. O zamierzonej sprzedaiy na
leży zawiadomić pozostałych Spólników za poś
rednictwem Zarządu Spółki . Prawo pierwokupu 
można wykonać w ciągu jednego miesiąca od daty 
otrzymania tego zawiadomienia przez Zarząd Spółki. 
Zawiadomienie o wykonaniu prawa pierwokupu 
należy przesłać za pośrednictwem Zarządu Spółki. 
W razie wykonania prawa pierwokupu przez dwóch 
lub więcej Spólników zbywane udziały zoRtantt 
między nich podzielone w stosunku do iloAci już. 
posiadanych przez nich udziałów ~półki. 
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par. 8. Zarząd Spółki składa się z dyrektora 
zarządzającego i jednego lub dwóch dyrektorów. 
Członków Zarządu ustanawiają. Spólnicy uchwalą. 
Większość członków Za.rządu i dyreh-tor zaną,dza
ją,cy winni być obywatelami polskimi. 

par. 9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do 
składania oświadczeń i podpisywania w imieniu 
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch człon
ków .. Za.rządu lub jednego członka Za.rządu łącznie z 
prol;.:urentem lub też dwóch_ prokurentów łącznie . 
Korespondencję nie zawierają.cą zobowiąz.ań oraz. 
.indosy . na wekslach i czekach podpisuje jeden 
członek Za.rządu lub prokurent. 

par. 10. Nabywanie, wywanie i obciąż.anie 
hipoteką. statków i nieruchomości Spółki wymagają. 
uchwały Spólników. 

par. I I , Rada Nadzorcza składa. się oonajmn.i€1j z 
f,rzech i nie więcej niż siedmiu członków wybiera.nych 
uchwalą. Spólników z pośród nich lub z poza nich 
na jeden rok. Obcokrajowcy nie mogą hyć człon
kami Rady Nadzorczej . 
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par. 12; W razie śmierci członka Rady N adzor· 
czej lub zrzeczenia· się przez niego mandatu, Ra.da 
Nadzorcza może na jego miejsce i na czas do końca 
jego kadencji dokooptować inną. osobę. 

par. 13. Z po.<f!·ód osób, wybranych na członków 
Rady Nadzorczej ustanawiani są. uchwal~ Spólników 
Przewodniczą,cy Rady Nadzorczej i jeden lub dwóch 
jego zastępców. Uchwały Rady Nadzorczej zapa~ 
dają. · zWY.klą większością. głosów obecnych ; w razie 
równości głosów, głos Przewodniczą.cego przeważa. 

par. 14. Rada Nadzorcza wykonywuje poszcze
gól.ne czynności nadzoru przez delegowanych przez 
nią do ich -wykonywania. swoich członków. Samo
rzutne wykonywanie prawa nadzol'U przez członków 
Rady Nadzorczej , jak również indywidualna. kontrola 
,, pólników, są wyłączone. 

pa,·. 15. Zakaz konkurencji dla członków Za
rządu , ustanowiony a.rt. 204 Kod. Handl., obPjmuje 
równiC\Ż członków Rady Nadzorczej. 

par. 16. Rokiem obrotovrym ~półki jest rok 
ka.lernlarzowy. 
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Tlon:ono z polt'l·cnia Miuistt·a Spn1wi„11iwoś,·i w Drul, .. 1·11i G<'o. U:\rber & Soli Lt.d. w 'Londyni<". 


