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, " DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWĘGO 

z dnia 7 października 1944 r. 
. . 

,o utworzeniu Pa:ństwowego Urzędu Repatriacyjnego 

'Na pOdstaWie, ustawy Krajowej Rady N:~rodowej 
z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym ' trybi':! 
wy 'dawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. I . 
Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwoleńia Naro
dowego post~awia a Prezydium Krajowej ' Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. l. Tworzy się ' "Państwowy: Urząd Repatria
cyjny". " 

Art. 2. Do zakresu działania Państwowego Urzędu 
Rępatriacyjnego należy: . 

a) organizacja repatriacji ludńości z obszarÓw in
nych państw , na :terytorium Państwa Pol
skiego; 

b) regulowanie planowego napływu repatrian-
tów~ "' ,' 

c) opieka sanitarno-żywnościowa podczas prze
prowadzania repatriacji; , 

d) phi,nowe' rozmieszczanie repatriantów i orga
nizacji ich osadnictw~ na ziemiach polskich; 

e) prow,adzenie akcji pomocy repatriantom w za
kresie gospodarczej odbudowy warsztatów 
pracy; 

f) popieranie zrzeszeń ilnstytucyj społecznych 
w kraju i zagranicą, o ile ich celem. Jest nie

, sienie pomocy i opieka nad' repatriantami. 

Art. 3. paftstwowy Urząd Repatriącyjny uzgadnia 
swą działalność z poszczególnymi resortami w za
kresie spraw, należących do tych resortów. ' 

Art. 4. Na czele Państwowego Uizędu Repatria
cyjnego stoi dyrektor; mianuje go i zwalnia ,Polski 
Komitet Wyzwolenia Narodowego. 

Art. 5. Do zakreśu działania dyrektora Państwo- , 
wego Urzędu Repatriacyjnego należy ogólne kie
rownictwo sprawami tego urzędu. 

Art. 6. Zastępcę , dyrektora Państwowego Urzędu 
.:Repatriacyjnego mianuje i zwalnia Prezydium Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego na wnio
, sek dyrektora, pozostałych urzędników mianuje 
i zwalnia dyrektor. 

Art. 7. Państwowy Urząd Repatriacyjny po<;llega ' 
Prezydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro~ 
dowego. 

Budżet tego urzędu objęty jest budżetęm Prezy
dium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo
wego. 

Art. 8. Wewnętrzną organizację Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego określi Prezydium Pol-
skiego Komitętu Wyzwolenia Narodowego. . ', 

, ' 

Art. 9. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
, się Przewodniczącemu Polskiego Komitetu Wyzwo-

lenia N aradawega. ' ' 

Art. 10. Dekret niniejszy. wchadzi wżycie z dniem 
agłaszenia. . ' 

P:rzewadniczący Krajawej 
Rady Naradawej: Bolesław Bierut 

Przewadniczący Polskiego Kamitetu 
Wyzwalenia Naradawego i Kierownik 

Resartu Spraw' Zagranicznych: ' 

. Edward Bolesław Osóbka-Mo"awski 
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.. DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWIiGO , 

z dnia 7 października 1944 r. 

o Milicji Obywatelskiej' , 

Na padstaw~e ustawy Krajawej Rady Naradawej , 
z dnia 15, sierpnia 1944 r. a tymczasawym trybie 

wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz'. U. R. P. 

Nr 1, poz. 3) -':'Polski Komitet Wyzwolenia Naro-

, dawego pastanawia 'a Prezydium Kraj .owej Rady 

- Naradawej zatwierdza, CI> następuje: 

Art.l. -Milicja Obywatelska-jest prawna-publiczną 
farmacją służby , Bezpieczepstwa Publicznega. 

Art. 2. Do zakresu działania Milicji Obywatelskiej 
należy: ~ 

a) .ochrana . bezpieczeńśtwa, spakaju ' i parządku 
, publicznego; , 

b) dachodzenie i ściganie przestępstw; 
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