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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA
z dnia 7

października

.

.

,o utworzeniu

•
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NARODOWĘGO

1944 r.

Pa:ństwowego Urzędu

Repatriacyjnego

'Na pOdstaWie, ustawy Krajowej Rady N:~rodowej
Art. 5. Do zakreśu działania dyrektora Państwo- ,
z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym ' trybi':! wego Urzędu Repatriacyjnego należy ogólne kiewy'dawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. I . rownictwo sprawami tego urzędu.
Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwoleńia Narodowego post~awia a Prezydium Krajowej ' Rady
Art. 6. Zastępcę , dyrektora Państwowego Urzędu
Narodowej zatwierdza, co następuje:
.:Repatriacyjnego mianuje i zwalnia Prezydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego na wnioArt. l. Tworzy się ' "Państwowy: Urząd Repatria- ,sek dyrektora, pozostałych urzędników mianuje
cyjny". "
i zwalnia dyrektor.
Art. 2. Do zakresu

działania Państwowego Urzędu

Rępatriacyjnego należy:

.

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

a) organizacja repatriacji ludńości z obszarÓw innych państw , na :terytorium Państwa PolBudżet tego urzędu objęty jest budżetęm Prezyskiego;
dium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodob) regulowanie planowego napływu repatrian- wego.
tów~
"'
,'
Art. 8. Wewnętrzną organizację Państwowego
c) opieka sanitarno-żywnościowa podczas przeUrzędu Repatriacyjnego określi Prezydium Polprowadzania repatriacji; ,
skiego Komitętu Wyzwolenia Narodowego.
.
,
d) phi,n owe' rozmieszczanie repatriantów i organizacji ich osadnictw~ na ziemiach polskich;
Art. 9. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się
Przewodniczącemu Polskiego Komitetu Wyzwo,
e) prow,adzenie akcji pomocy repatriantom w za'
'
kresie gospodarczej odbudowy warsztatów lenia N aradawega.
pracy;
Art. 10. Dekret niniejszy. wchadzi wżycie z dniem
f) popieranie zrzeszeń ilnstytucyj społecznych
agłaszenia.
.
'
w kraju i zagranicą, o ile ich celem. Jest nie, sienie pomocy i opieka nad' repatriantami.
P:rzewadniczący Krajawej
Art. 3. paftstwowy Urząd Repatriącyjny uzgadnia
Rady Naradawej: Bolesław Bierut
swą działalność z poszczególnymi resortami w zakresie spraw, należących do tych resortów. '
Przewadniczący Polskiego Kamitetu
Wyzwalenia Naradawego i Kierownik
Art. 4. Na czele Państwowego Uizędu RepatriaResartu Spraw' Zagranicznych: '
cyjnego stoi dyrektor; mianuje go i zwalnia ,Polski
'

.

Komitet Wyzwolenia Narodowego.

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

farmacją służby , Bezpieczepstwa

wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz'. U. R. P.
Nr 1, poz. 3) -':'Polski Komitet Wyzwolenia Naro-

należy:

, dawego pastanawia 'a Prezydium Kraj .owej Rady
- Naradawej zatwierdza,

CI> następuje:

Art.l. -Milicja Obywatelska-jest
Art. 2. Do zakresu

działania

prawna-publiczną

Publicznega.

Milicji Obywatelskiej

a) .ochrana . bezpieczeńśtwa, spakaju ' i
, publicznego; ,
b) dachodzenie i ściganie przestępstw;

----'-...:'==--~~~-~---"-'------=--~--------~
'

.., ,-,- - ,

~

parządku

',
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c) wykonywanie zleceń władz administracyjnych, sądów i prokuratury w zakresie prawem
przewidzianym.

Dziennik Ustaw Nr 7
ków Milicji Obywatelskiej

określi rozporządzenie

~erownłka Resortu Bezpieczeństwa Publicznego.
I

Ar. 7. Kontrolę społeczną nad działalnością Milicji
Obywatelskiej zgodnie z art. 28 p. 2 dekretu
Ar. .3. Organizacja . Milicji Obywatelskiej pod
z dnia 11 września 1944 r . (Dz. U, R. P . Nr 5, .poz. 22)
względem terytorialnym przystosowana jest do poo organizacji i działaniu rad narodowych - spradziału administracyjnego Państwa na województwa i powiaty.
.
. wUJą rady narodowe terytorialnie właśclwe; za po"
średnictwem swoich prezydiów względnie -przez
Art. 4. Milicja Obywatelska , podlęga Kierowni- wyłonione komisje,
kowi Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Na
Art. 8. Wykonanie niniejszego dekretu porucza s'ię
czele Milicji Obywatelskiej stoi Komendant Główny. Kierownikowi Itesortu Bezpieczeństwa Publicznego
.
.
w porozumieniu z Kierownikiem ReSortu AdminiArt: 5. Komendanta Głównego Milicji Obywatel..... ' stracji Publicznej,
.
,
skiej mianuje ' i zwalnia Polski Komitet WyzwoleAr,t .9. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem .
-nia N arodowegona wniosek Kierownika Bezpieogłoszenia , .
.
,
czeństwa Publicżnego . Zastępcę Komendanta Głów• nego i KomendantówWojewódzkich mianuje i zwa1nia . Kierotvnik Resortu Bezpieczeństwa Publicz- Przewodniczący Krajowej
ne~o, na wniosek Komendanta .Głównego. Komen- ~
Rady Narodowej: Bolesław Bierut
dantów Powiatowych mianuje, przenosi i zwalnia ,
Komendant Główny na wniosek Homeridantów Wo- Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
jewódzkich M:ilicji .Obywatelskiej .

Edward Boles,ław Osóbka-Morawski

•

Art. 6. Sposób mianowania, przenoszenia i zwalniania pozostałych członków Milicji Obywatelskiej,
organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres działania władz Milicji Obywatelskiej, stosunki służ
bowe w Milicji Obywatelskiej, jak również prawa
i obowiązki, odpowiedzi,alność dyscyplinarną człon-

,

Kierownik Resortu Bezpieczeństwa pub.licznego:
Stanisław

Radkiewicz

Kierownik Resortu Administracji Publicznej:
Stanisław

Kotek-Agroszewski
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ROZPORZĄDZENI~

KIEROWNIKA RESORTU PRACY, OPIEKI
I ZDROWIA-

SPOł~CZNEJ

I

Z

dnia 1

października

1944 r .

w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września
1944 r. o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalnt~ch społecznych.
Na podstawie ar1;.9 i art. 4 ust. 5 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia' Narodowego z dnia
7 września 1944 r, o tymczasowych organach .s amorządu . w ubezpieczalniach społecwych (Dz. U.
R. P. Nr 5, poz. 24). zarządza się, co następuje:
§ l. Kierownik Resortu Pracy, Opieki Społecznej
i Zdrowia wzywa w ' drodze obwieszczenia, ogłoszo

nego w dzienniku "Rzeczpospolita", orga.nizacje zawodowe robotników i pracowników oraz izby przemysłowo-handlowe i organizacje zawodowe pracodawców przemysłowo-handlowych, cżynne w okrę
gu' danej ubezpieczalni społecznej, tudzież zarządy
przedSIębiorstw i instytucji pahstwowych i samorządowych, czynnych w okręgu danej ub.ezpiecząlni
społecznej, a nienależących do stowarzyszeń zawodowycll 'pracodawców, aby przedstawiły VIi oznaczo-

'nym terminie listy kandydatów na członków i zast~pców członków tymczasowej rady ubezpiecz-alni
społecznej. Organizacje zawodowe robotników i pra:cowników umysłowych złożyć mogą jeclną wspólną
listę kandydatów. ,To samo dotyczy organizacji pracodawców.
§ 2. Wezwa~ie o przedstawienie list kanC:lyd~tów
winno obejmować: .

1) liczbę powołać się mających członków tymczasowej rady 'danej ubezpieczalni społecznej oraz
liczbę zastępców;

2) oznaczenie

okręgu

ubezpieczalni

społecznej ;

3) termin do złożenia list kandydatów;
4)warunki jakim

. \

mają.odpowiadać kandy~aci.

•

