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DEKR.ET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
'z dnia 22 listopada 1944 r.

o

ułworzeniuPrzedsiębiorsłwa Pańsłwowego

Na podstawie uśtawy KrajoweJ Rady Narodo,,vej z dnia 15 sierpnia 1944 ' r ., o tymczasowym
.trybie · wydawania dekretów z.. mocą ustawy (Dz.
U. R. P. Nr 1, poz. 3) - Polski ' Komit.e t Wyzwolenia Naro({owego postanawia a Prezydium Kraj'o wej Rady. Narodowej ~atwierdza , co następuje:
Art. 1. Tworzy , się przedsiębiorstwo państwowe
p.od nazwą "Polskie Radio", zW,a ne ' w dalszych
artykbłach w skróceniu "przedsiębiorstwo" . .

~"

Art. 2. Siedzibą Przedsiębiorstwa jest siedziba
naczelnych władz Rzeczypospolitej Polskiej.

"

Art. 3. Przedmiotem Przedsiębiorstwa jest:
al budowa, urządzanie i, eksploatacja I na zasadach wyłączności nadawczych stacyj radiofonicznych, radiowęzłów . i radiosieci;
b) organizacja stałego zasilania repertuaru radiofonicznego . materiałem informacyjnym,
' odczytowym, teatralnym, recytacyjnym, koncertowym oraz . przekazywanie . tego repertuaru za pomocą stacyj nadawczych;
c) rozwój radiofonizacji ' kraju i wprowadzanie ulepszeń i uzupełnień w miarę rozwoju
techniki ' radiowej.

I

"Polskie Radio".

żagadnień społecznych, politycznych, wojskowych,
gospodarczych i kulturalnych.
Obowiązkiem

Przedsiębiorstwa jest utrzymy~
swój repertuar radiofoniczny n-a odpowiednio
,wysokim poziomie.
. .
wać

Art. 5. Przedsiębiorstwo
posiada
osobowość
i jest wolne od rejeśtracji sąqowej.

prawną

Majątek

przeznaczony na cele Pr~~dsiębior
z ogólnego majątku Skarbu
.

wyodrębnia się
Państwa .

stwa

Przedsiębiorstwo

stanowi odrębną jednostkę
wedle zasad handlowych z uwzględnieniem potrzeb Państwa i interesów życia sp.ołecznego i pokrywa swoje wydatki
z własnych dochodów i funduszów oraz dopłat
Skarbu Państwa.
.
.
gospodarczą.

prowadzoną

Przedsiębiorstwo prowadzi swoją . gospodarkę
na podstawie rocznych budżetów i planów finansowo-gospodarczych, podlegających zatwierdzeniu
przez 'Pólski Korni tetWyzwolenia \ Narodowego
na wniosek Kierownika Resortu Gospodarki Ń arodowej i Finansów w- porozumięniu z Kierownikiem Resortu Informacji i Propagandy.

Art. 4. Przedsiębiorstwo obowiązane jest nadawszelkie obwieszczenia i komunikaty urzę
Art. 6. Kiero'w nik Resortu Komunikacji, Poczt
dowe oraz materiał informacyjny i publicystyczTelegrafu kontroluje Przedsiębiorstwo w zakreny, dostarczany za pośrednictwem Resortu infor- sie techniczp.ej rozbudowy" zatwierdza plany
macji i Propagandy, fak rówmeż obiektywnie m- rozbudowy, sprawuje ogólny padzór nad Praformować . społeczeństwo w
sprawach państwo- ' widłowością urządzeń radiowych ' pod względem
wy ch i działalności władz oraz Wojska Polskiego, technicznym r posiada prawo inicjatywy inwestya także' orientować opinię publiczną w dziedzinie cyjnej. ,
wać

.' 'I . . '

Poz. 69, 70
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Kierownik Resortu Ińformacji i Propagandy
sprawuje nad Przedsiębiorstwem nadzór 'w sprawach organizacyjnych, repertuarowych, administracyjnych . i finansówych.
Art. 7., Na czele Przedsiębiorstwa stoi dyrektor, którego mianuje i zwalnia Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego na wniosek ' KierownikaResortu Informacji i Propagandy, zastęp
ców zaś dyrektora mianuje. i zwalnia Kierownik
Resortu II\formacji i Propagandy na wniosek dyrektora.
Dyrektor sprawuje kierownictwo techniczne,
administracyjne i repertuarowe Przedsiębiorstwa
i zastępuje Prżedsiębiorstwo wobec władz sądo
wych, adminfstracyjnycp. i osób trzecich.
Art. 8. Jako organ' opiniodawczy i doradczy
powołuie się Państwową Radę Radiową. Zasady
powoływania jej członków, zakres jej cliiałania
oraz regulamin jej czynności określi uchwała . Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Dziennik Ustaw Nr 13:

Art. 9. Wykonanie mmeJszego dekretu por,ucza.
Kierownikom Resortów: Informaćji i Propa-,
gandy, Gospodarki . Narodowej i Finansowej , oraz
Komunikacji, Poczt- i Telegrafu, każdemu VI jeg~ ,
zakresie działania.
.
. Art. ' 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie',
z. dniem ogłoszenia.
się

Przewodniczący

'Krajowej
Rady Narodowej: Bole sław Bierut

Przewódriiczący

Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:

Edward Osóbka-Mqrawski:
Kierownik Resortu Informacji i Propagandy:
dr Stefan Jędrychowski
Kierownik ResQrtu Gospodarki
Narodowej i Finansów: Jan.~tefan Haneman
Kierownik Resortu Komu,nikacji '
Poczt i Tel~grafu: inż. Rabanowski, ppłk.
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 1 grudnia 1944 .rl

o

częściowej

Postępowania

zmianie Kodeksu

Karnego.

Na 'podstawie ustawy Krajowej · Rady Narodo- na .szczególny charakter przestępstwa zarządzić:
wej z dri'ia 15 sierpnia 1944 '·r. o tymczasowym ' publiczne wykonanie wyroku śmierci".
trybie wydawania dekretó:wz mocą ustawy (Dz.
Art. 2.Wykdną.nie niniejszego dekretu poruCZa,
U. R. P.Nr 1, poz. 3) - Polski Komitęt Wyzwo- się Kierownikowi Resortu ; Sprawiedliwości.
lenia Narodowegp postanawia a Prezydium KraArt. 3. Dekret niniejszy wćhodzi wżycie z dnierlŁ
jowej Rady Narodowej zatwierdza, co nastę ogłoszenia.
puje:
.
Przewodniczący Krajowej
. .
Art. ' l. W artykule 545 Kodeksu Postępowania
Rady Narodowej: Bolesław Bieru(
Karnego z dnia 19 mar-ca 1928 r., (Dz. U. R. P.
z roku 1932 Nr 83,poz. 7.25) wbrz:rp.ieniu obwi~~ Przewodniczący Polskiego Kom1tetu
Wyzwolenia Narodbwego: .
..
____
sżczenia . Ministra Sprawiedliwości ~ dnia 16 styczEdward
Osóbka-Morawski
nia. 19-39 r. (Dz. U.R. P. Nr 8, poz. 44), dodaje ' się
§ 4 w brzmieniu: .
.
'
. Kierownik Res0rfu Sprawiedliwości:
"Itierownik Resortu Sprawiedliwości może z uwagi
Jan Czechowski.

.
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 1 grudnia 1944 r. .
.
.
w przed:Qlio«;:ie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 paździer-

nika 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa.
"

.

i

Na podstawie ustawy Krajowej, Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia .1944 r ., o -tymczasowym
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz.
u ; R. P.Nr 1, poz. 3) - ' Polski Komitet Wyzwolenia: Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodwej zatwierdza, ~o następuje:
Art. 1. Wart. 3 ust. 1 ustawy z dnia .22 paź
dziernika 1931 r., o opodatkowaniu piwa (Dz.
U. R, ' P. Nr /g~ poz. 762) w brzmieniu art. 1 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro'dowego z dnia 23 października 1944 r. (Dz; U. R. P. Nr 9,
poz. 48) słowa, : ,,300.- zł od jednego hektolitra"
zastępuje się słowami: ,,800.- zł od jednego hektolitra".

Art: . 2. Wykonanie niniejszego dekretu : porucza
Kierownikowi Resortu Gospodarki N arod9wej.
i Finansów.
.

się

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej

Rady N ar,o dowej: Bole sław Bierut
.Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:

Edward Osóbka-Morawski
Kierownik Resortu Gospodarki
Narodowej i Finansów:
Jan Stefan Hanernan

