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Poz. 33 i 34
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.

•

·'
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"

§ 3. T€tmin do przedstawienia list kandydatów

wynosi 21 dni, licząc od dnia ogłos.eni~ obwieszcze-;
nia w dziennikIl "Rzeczpospolita".
§ 4. Lista kandydatów winna

I-

Poz. 34 i 35
b)

obejmować potrójną

liczbę

osób w stosunku do powołać sięmają~ej liczby
członków tymczasowej rady danej ubezpieczalni
społecznej z odpowiedniej grupy (ubezpieczonych
i pracodawców).

§ 5. Do list kandydatów winno być ' dołączone
organiJ!:acji zawodowej, lub przedsię
biorstwa, nie należącego do organizacji zawodowej ,
stwierdzające, że kandydaci odpowiadają wymogom
przewidzianym w ąrt. 13 ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 marca 1921 r. o biernym prawie · wybor'czym, nadto w stosunku do kandydatów, przeqstaJ
wionych przez organizacje .zawodowe robotników
i pracowniMw umysłowych, niezbędnym jest zaświadczenie. właśgiw.ej ubezpieczalni społecznej, iż
w dniu, poprzedzającym ukazanie się obwieszczenia,
o którym mowa w § 1, byli przynajmniej przez 3 ty:"
godnie ubezpieczeni w danej ubezpieczalni spooświadczenie

łecznej.

§ 6. Uprawnione do przedstawienia list kandydatów orgalJ.izacje i przedsiębiorstwa składaJą listy
kandydatów wraz z załącznikami (§ 7) Kierownikowi Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia. -

podać...,..-o

ile chodzi o listy kandydatów z grupy
ubezpieczonych -liczbę robotników. i pracowników umysłowych, zrzeszonych w organizacji zawodowej pracowniczej i zatrudnionych
w okręgu danej ubezpieczalni społecznej, o ile
zaś - chodzi o listy kandydatów z grupy pracodawców- dane orientacyjne o liczbie pracow ~
-ni.lU>w zatrudnionych w..Qkręgu danej ubezpiEi-,
czalni społecznej przeż ' ogół członków Qrganizacji zawodowej pr;łcodawców, względnie przez
przedsiębiorstwa i instytucje państwowe i sa- morząciowe.

§8. Kierownik Resortu Pracy, Opieki Społecznej
i Zdrowia na podstawie złożonych list kandydatów _
powołuje członków tymczasowej' rady ubezpieczalni
społecznej oraz ich zastępców z zachowaniem
przepisu art. 4 ust. 3 dekretu Polskiego Komitetu
Wyz;wolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r ..
(Dz. U; R. P. Ni 5, poz. 44), kierując się tym, by człon
kowie tymczasowej rady i ich zastępcy reprezentowali, o ile możno$ci, wszystkie ważniejsze gałęzie
pracy, istniejące w okręgu danej ubezpieczalni społęcznej.
'
§ 9. W razie _opróżnienia sta~owiska członka tym- czasowej rady ubezpieczalni społecznej wchodzi
w jego miejsce zastępca wMług kolejności listy,
ustalonej przez Kierownika Resortu Pracy, Opieki
Społecznej i Zdrowia.

§ 7~ Przy składaniu list kandydatów-Kierownikowi
Resortu Pracy, Opieki . Społecznej i Zdrowia orga§ 10. Pierwsze posiedzenie powołanej przez Kienizacje zawodowe robotników i pracowników umy- rownika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia
słowy ch oraz stowarzysżenia _zawodowe pracodawców i przedsiębiorstwa .państwowe i samorządowe tymczasowej rady ubezpieczalni społecznej zwołuje
oprócz dołączenia danych, wymienionych w § 5 . dyrektor ubezpiecz,,~ naj dalej w ciągu 7 dni od
d-n ia powołania.
winny:

- a)

udowodnić

swoje prawo' do przedstawienia listy
kandydatów, a w szczególności dołączyć zaświadczenie właściwego obwodowego inspektora pracy lub władzy powiatowej administracji ogólnej, stwierdzające, że posiadają charakter o~ganizacyj zawodowych oraz, że są czynne
w okręgu danej ubezpieczalni społecznej';

§ 11. Rozporządzehie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia. - ~

życie

•
~

Kierownik ,'Resortu Pracy,
_Opieki Społecznej _i Z,drowia:

Dr

Bolesław

Drobner
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ROŻ.PORZĄDZENIEKIEIłOWNIKÓW RESORTU SPRAWIEDLIWOSCI
I RESORTU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
'-,

z dnia '3 października 1944 r.
-

W

I

'

sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 września
1,.944 r. o specjalnych sądach , karnych dla spraw ,zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich.
"

'I-

Na podstawie art. 20 dekretu Polskiego Komitetu
§ l. Powołuje się do życia specjalne s,dykarne d. la
Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 wrzęąnia 1944 r: okręgów sądów apelacyjnych: '
(Dz. U. R. P. Nr 4, ·poz. 21) o specjalnych sądach kar- I - a) w Waf'szawie - zs-iedzibą tymczasową wSiedlnych, zarządza sięco następuje:
I
ca~h;

