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Art. 24. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 

Stanisław RlJdkiewicz 

w/z Minister Obrony Narodowej: 

Marian Spychalski 

w/z Minister Skarbu: 
Daniel Kuszewski 

wIz Minister Oświaty: 
Bronisław Biedowicz 

Minister Rolnictwa i Reform RolnychI 
Stanisław Mik.ołajczyk 

w/z Minister Przemysłu: 
Wac/uw Ciszewski 

Mini:;ter Żeglugi i Handlu Zagranicznego 
Stejan Jędrychowski 

Minister Administracji Publicznej: 
Władysław K lernik 

w/z Minister Spraw Zagranicznych: 
Zygmunt Modzelewski 

wiz Minister Sprawiedliwości: 
Leon Cha;n 

Minister Kultury i Sztuki: 
Władysław Kowalski 

Minister Leśnictwa: 
Stanisław Tkaczow 

w/z Minister Aprowizacji i Handlu: 
ALjred laroszewicz • 

Mini»ter Odbudowy: 
Michał Kaczorowski 

w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Edmund Giebartowsk.i 

Minister Komunikacji: 
Jan Rabanowski 

Minister Zdrowia: 
Franciszek ,Litwin 

Minister Informacji i Propagandy: 
Stefan Matuszewski 

Minister Poczt i Telegrafów : 
Józej Putek 

Minister Ziem Odzyskanych: 
W/aays/aw Gomułka 

20i 
DEKRET 

z dnia 25 czerwca 1946 r. 

o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Jnstytut Wydewniczy": 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi: 
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Tworzy się pr zedsiębiorstwo pań
stwowe pod nazwą: "i>aństwowy Instytut Wy
dawniczy", zwane w dalszych artykułach przed
siClbiorstwem. 

Art. 2. Siedzibą prze os iębiorstwa jest 
miasto stołeczne Warsuwa. 

Art. 3. Przedmiotem działalności przed
siębiorstwa jest wydawanie i rozpowszechnianie 
książek, czasopism i wszelkiego rodzaju wydaw 
nictw; z wyjątkiem wydawnictw wcbod z:ących 
w zakres wyłącznej działalności wydawniczej 
innych prz;edsi~biorstw państwowych. 

Art. 4. Przedsiębiorstwo stanowi odrębną 
jednostkę gospodarczą i jest osobą prawną. 
Gospodarka przedsiębiorstwa prowad lona być 
winna w"dług Lasad 'handlowych, % uwzglęanie
niem potrzeb Pań~tw a i inter :osu społecznego, 
na podstawie rocznych budżetów i planów fman
Ilowo-gospodarczy.:.h, które podlegają zatwier- I 
dzeaiu przez Ministra Informacji i Propagandy 

w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem 
Centralnego Urzędu Planowania. 

Art. 5. Przedsiębiorstwo ma zanąd i użyt
kowanie majątku meruchomtgo oddanego mu 
protokolarnie w imieniu Skarbu Państwa. t'rzed
siębiorstwo może nabywać majątek nierucha my 
na własność Skarbu P~ństwa, .zatrzymując &0 
w swym użytkowaniu. Majątek ruchomy przed
siębiorstwa wyodrCibnia się pr()tokolarnie z ogól
nego majątku Skarbu Pań stwa i przekazule przed , 
siębiorstwu na własnoŚć.- Przeds 1 ębiorstwo rooie 
we własnym imieniu nabywać i zbywać majątek 
ruchomy, tudzleż zaciągaĆ zobowiązania. 

Art. 6. Przedsiębiorstwo ma . prawo do
konywania krótko, średnio i długo - terminowych 
operacyj kredytowych, przy czym te ostatnie 
wymagają ziody Ministra Skarbu. Długotermi
nowe operacje, które mają obciążać majątek 
nieruchomy, mogą być . dokonywane tylko na 
podstawie upoważnień ustawowych. 

Art. 7. Za zobowiązania zaciągnięte przez 
przedsiębiorstwo, niezaieznie od odpowiedzial
ności przedsiębiorstwa jego majątkiem, jest od
powiedzialny Skarb Państwa do wysokości war
tości majątku nieruchomego uźytkowanCio i za-
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rządzanego przez przedsiębiorstwo, jeżeli sta
nowi on własność Skarbu Państwa. 

Art. 8. Bilans oraz rachunek strat i zy' 
sków przedsifCbiorstwa zatwierdza Mmlster In
formacji i Propagandy. 

Bilans oraz rachunek strat i zysków należy 
przedłożyć do . ...zatwierdzenia w ciągu trzech 
miesifCcy po ukończeniu roku operacyjnego. Rok 
operacyjny przedsiębiorstwa odpowiada rokowi 
budżetowemu Państwa. 

Art. 9. Zwierzchni nadzór nad działalno
ścią przedsifCbiorstwa sprawuje Mmister Infor
macji i Propagandy, a kontrolę w zakresie go
spodarki finansowej również Minister Skarbu. 

Art. 10. Na czele przedsifCbiorstwa stoi 
dyrektor naczelny, który sprawuje ogólne kie
rownictwo przedsifCbiorstwa, repre~entule je na 
zewnątrz i jest odpowiedz.ialny za jego prowa
dzenie. 

. Dyrektora naczelnego mianuje i zwalnia 
Prezes Rady Mmistrów na wniosek Ministra 
Informacii i Propagandy. 

Dyrektor naczelny i pracownicy przedsię
biorstwa nie są urzędnikami państwowymi. 

Art. 11. Dla nadawania cgólnego kie
runku programowego działalności przedsi~bi0r
stwa tworzy sifC komitet redakcyjny, w którego 
sk.ład wchodzą członkowie powołani w ilosci 
3 - 7 osób na wniosek dyrektora nacz.elnego 
przez Ministra Informacji i t'ropagandy w poro
zumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki. \ 

Art. 12. Dla sprawowania kontroli nad 
działalnością przedsiębiorstwa tworzy sifC radę 
nadzorczą w składzie 7 członków. Przewodni
czącego powołuje i zwalnia Minister Informacli 
i Propagandy. Członków Rady po jednym po
wołują i zwalniają Ministrowie: Kultury i Sztuki, 
Oświaty, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Prze
mysłu i Odbudowy. 

Art. 13. Dla sprawowania kontroli nad 
prawidłowością gospodarki finansowej przedsifC
biorstwa tworzy s :ę komisję rewizyjną , złożoną 
z przewodniczącego i dwóch członk ów, których 
powołuje i zwalnia Minister Informacji i Propa
gandy w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 14. Zakres działania organów przed
siębiorstwa, zasady przyjmowania i zwalniania 
pracowników oraz zasady przeprowadzania kon
troli w przedsifCbiorstwie określi statut organi· 
zacyjny, nadany przez Ministra Informacji i Pro
pagandy w porozumieniu z Ministre-m Skarbu 
oraz Prezesem Centralnego UrzfCdu Planowania 
i ogłoszony w MonitNzt: Polskim_ 

Art. 15. W postępowaniu sądowym i są
dowo-administracyjnym zastfCpuje przedsiębior
stwo Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej 
Polskiej na zasadach ogólnie obowiązujących 
przepisów o działalności Prokuratorii. 

Art. 16. Likwidacja przedsiębiorstwa na
stępuje na podstawie zarządzenia Ministra In· 
form acji i Propagandy, v.ydanego w porozumie
niu z Ministrem SkarbLl, oraz Prezesem Cen
tralnego Urzędu Planowania. Szczegółowe pne
pisy dotyczące likwidacji wyda Minister Infor
macji i Propagandy w porozumieniu z Ministrrm 
Skarbu. 

Art. 17. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministro wi Informacji i Propagandy 
w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

Art. 18. Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia -

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów : 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Informacji i Propagandy: 
Stefan Matuszewski 

Minister Kultury i Sztuki: 
Władysław Ko~alski 

Minister Przemysłu: 
Hilary Minc 

Minister Oświaty: 
Czesław Wycech 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
Wincenty Rzymowski 

Minister Odbudowy: 
Michał Kaczorowski 
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DEKRET 

z dnia 25 czerwca 1946 r. 

O organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia z siedzibą w Gdań sku oraz podległe mu Portowe 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą Urzędy Zdrowia. . 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada Art. 2. Morski Urząd Zdrowia podlega Mi-
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej nistrowi Zdrowia. 
Rady Narodowe)' zatwierdza, co nast"'puje: A t 3 D 1 . d • ł . M k' 

"'C r.. o 7a:erosu zla anIa ors Jego 
Art. 1. Tworzy sifi Morski Urzlłd Zdrowia Urzędu Zdrowia należ, sprawy: 




