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siębi.orstw przemysłowych, prz.e.rabiaj,ących 
surowiec drz,ewny, m<lteriały drzewne i, inne 
produkty {;OSpodaTStwa leśnego z wy'łącze
niem przedsiębiorstw, podporządkowanych 
w 6niu wejścia w ży.cie niniejoz-ego dekretu 
Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Mini- . 
strowi Odbudowy. 

An. 4. W:YIkonanie dekretu nini.ejszego po
rucza &ię Min.istr4>W1 Leśnictwa 'W porozumieriiu 
zw.łaśCiwymiministlf'a11l.i. 

An. 2. Sprav,7 zastrzeżone w myśl art. I 

wlaś,ciwości Ministra Leśnictwa., a naleiące według 
dotychczasowych przepis,6w do innych ministrów, 
przechodzą do zakresu działania Ministra Leśni
ctw:\-. 

Art, 3. Zno6,i się .Dyrekcję Na.c.z.elną Lasów 
Państwowych, utwocr'zoną rozporządzeniem Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 .grudnia 1930 r. 
(Dz, U . R, P. N r 86, poz, 66r); uprawnienia 
D yrekcji N<lJczeJn'ej Lasów PaństwowychpTZe
chodzą na Ministra Leśnictwa. 

A~t. 5. Dekret ruruejszy wchodzi w ' życie 
z dniem ogłoszenia. 

Brezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes R,ady Ministrów: 
Józ.ef C~rankiewicz ' 

wAz Minister Leśnictwa: 
R~.szard Boro11J~ 

wiz Minister R,olnictwa i Reform Rolnydl: 
Stanisław Tkacz.ow ' 

Minister Przemysłu! Handlu: 
Jiilar() I,:~nc 
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DEKRET 

z. dnia 5 września 1947 r. 

o organizacji za,kresie ·dzia!ania władz administracji morskiej. 

Na podstawie ar.t. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z daia ' 1 9 lutego 1947 r. o ustroju i , zakresie 
działania najwyższych organów RzeczYPolipolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo
ważnieniu Rz'l'diu -00 wydawania ' dekret6w z m.)
cą ustawy (Dz'. U. R. P. Nr49,poZ; 252) -
Rada Ministrów posrtanawia,a Rada Paftstwa 
zatwierdza, co 'I1ast~puje: 

I. PRZEPISY OGÓLNE. 

Art. I. L Sprawy żeglugi morskiej" mor
skich portów handlowych, morza przybrzeżnego 
i pasa nadhrzeŻllego, z wyjątkiem basen6w i nad
brzeży podległy,ch Dowództwu Marynarki W.o- ' 
jennej, należą do wlaściwo,Śt:i whdz administracji ' 
mor,kicj podległych Ministrowi Zeglu~i, 

2. Władzami administracji morskiej są urzę
dy morskie. 

3, Urzędom morskim pc.d:Iegają kapitanaty 
portów i straż portowa. 

4, Ilość urzędów morskich i 'kapltalllatów 
portów oraz icb właściwość miejscową i siedziby 
ustali Minister Zeglugi w drodze rozporzą.dzeń. 

Art. 2. Granlce · .terytorialne morskich por
tów handl9wych i ich klasyfikację us'tali w dro' 
dze rozporządzeń Minister Zeglugi w porozu
mieniu z Ministrami: Administracji Publi-czne;', 
Ziem Odzyskanych, Ocllb udowy , KQmunikacji, 
Obrony Nal'odowe'j 'i Skarbu z 1>:azdym 'W zaktoJ:' 
sie jegowhrściwości. 

, Art. 3. 1. Szer0'kQ!ść pa~a ' na.d!br.zeinego 
okreHiMinister 'Zeglugi w .porozumieri'w 2 .zai.n: l' 
t eresowanymi niin'istrami w , drodze rozporzą-
dzenia. -, " ' 

2. Na w2nosz,enie bud.ow.li, n'a dokonywanie 
.zmian zaleSienia i zadrzewienia, jak i na inne 
zmiany rodzaju użytkowania lub nkształtowania 
terenów w pasie nadb!'zeżnym, zezwolenie właśd
wej władzy -PrLewrdziane w odpowiedni,ch prze
'pisach wym-agauprzedniej zgody urzędu mor
'~kiego. Um,dY mon;kie udzielają zgody w po;ro
'Zumienin z DowÓdztwem Marynarki Wojennej. 

TI. URZĘDY MORSKIE. 

Art. 4. I. Zakres &ział;ania urzędu mor-
skiego obejmtlje sprawy: ' 

I) ochrony i bezpieczeństwa żeglugi na obszane 
!p{)lrt6w i dr6g morskich; 

2) bezpieczeństwa statk6w morskich; 
,) :buoowy i ekqJloatacji portów urzą,dzt~ń 

portowych; 
'4} aod1l1m,i~tracji i porządku na obszame portów, 

red'y, morza przybrzeżnego i ' pasoanadbrzeż
.neg0' w ~r:esie ur~ulowanym niniejszym 
dekretem i .nmymipr-z-epis3J1l1i szczególnymi. 

2. W 5zczególnoki 00 zakresu działania 
urzędów mO'f~kiCh nakżą sprawy: I' utrzymania i pogłoę'bim.ia dróg żegl.ugo,,-,ych; 
.2) sygnalizacji 'nautyC7Jftcj oraz lltlI:Zymywan-ia 

nadzo-ru i budowy wszelkich urządzeń słu' 
żących d0' ,eygn.a1izacji; 

3) organizacji pilotażu; 
4)r~ownict:w:a morskre-go i ;;rozbitk6w mOTSikiCh; 
5) klasyfikacji i inspekcji t-edhnicznej statków; ' 
'6) pornia.ru -roorskich 'Mat:kówhanitlowych; 
7) dozoru nad 'lcot1-arni parowymi morskich 

.statków 'han.d'lowycil; , 
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8) budowy,. zarzą,du i eksploatacji państwo
wych portów morskich, przystani i urzą
dzeń portowych; 

9J nadzoru nadbudową, utrzyma;ruem i eks
ploatacją: morsk~ch purtów, przystani i urzą
dzeń portowych, stanowiących własnoś€ lub 
będących w poo-iadapju instytucyj komunal
nych, spolecznych lub prywatnych; 

10) opłat portowych; 
II) brrdawy i utrzymania umocnień brzegowych, 

wydm na.dbrzeżnych i zalesień ochronnych 
w pasIe nadbrzeżnym; 

12) s·łużby żeglarskiej morskiej, dyplom6w ofi
cer6w maryna,rki handlowej i zacią.gu zał6g; 

13) ewide!lcji ruchu statk6w i ruchu osobowego 
i towarowego w portach morskich; 

14) organiz\l!cji i naefzoru nad działalnością pod
ległyc;h urzęd6w i organów oraz rozstrzy
gania odwołań od ich orzeczeń i zarządzeń; 

15) inne zlecone z mocy niniej~zego dekretu 
i przepis6w szczeg6lnych. 

Art. 5. I. N a czele urzędu morskiego stol 
dyrektor. 

2. Orga.nizacj~ wewnętrzną urzędu morskie
go i podległych mu organ6w ustali Minister Ze
glugi w drodze zarządzenia, ogłoozorrego w Mo
nitorze Polskim. 

Art • .6. I. Dyrektor urz~du monkiego wy
daje zgodnie z obowią.zurącymi przepisami i ogła
sza we właściwym dzienniku woj,ewódzkim roz
porząd-zenia porządkowe w zakresie spraw, wy
szczególnionych wart. 4 ust. I pkt I i 4, a nie
unormowanych osobnymi przepisami. 

2. Dyrektor urzędu morskiego moż,e usta
nowić poza sliedzibą urzędu morskiego orga,na 
pomocniicze uprawnione do stalegos:pełniania fI.a
oznaczonym o:l~szarze określonych zadań doty
cZ'l!cych urządzeń sygnalizacji rrautycznej~ wydm, 
zalesień ochronnych itp. 

III. KAPITANATY PORTU. 

Art. 7. Organami urzędu morskiego na te
renie portu. są · kapita;naty portu. 

Art. 8. Za.kres działania: kapitanatu p-0rtu 
obejmuje sprawy: 

I) zapewnienie bezpie.::zeństwa żeglugi 1 po
rządku na obszarze portu i r,edzie, w szcze
gólności: 

a) bezpieczeństwa statków, załóg, pa;sażer6w 
i ładunków podczas postoju, wyhtdow~
nia i załadowania towar6w oraz pOOczas 
ruchu statk6w w obrębie portu; 

b) regulowanie ruchu postoju statków 
w obrębie portu; .. e' prowadzenie rejestracji statków weho
dzącydl i wychodzących z portu i kon
trolow:mip ich dokumentów; 

d) bezpieczeństwo ogmowe w obrębie portu; 

2) pilotażu; 

3) współdziałania z whdzami celnymi, kolejo
wymi, dr6g wodnych, bezpieczeństwa pub
licznego i ochrony pogranicza i &łużby 
zdrowia; 

4) inne zle~one. 

, Art. 9; Dyrektor urzędu morskiego może 
r zlecić kapitanatowi pal'tU zarząd i eksploatację 
i morskich portów handlowych II i III klasy, przy
! stani i urządzeń portowych - oraz utrzymywa.nie 
l w tychże portach znak6w nawigacyjnych. 

; Art. 10. Na czele kapitanatu portu stoi 
t kapit <W1 portu, zastępcą kapitana portu jest jeden 
i z fUllkcjonarius~6w kapitanatu, wymaaony 
: prz,ez dyrekton urzędu morskiego. 

IV~ STRAZ POR TOW A. 

Art. II. I. Organem urzędu morskiego po
wołanym do czuwania nad bezpieczeństwem że
glugi i porządku na obszarze port6w, morza 

. p!fZybrzeżnego i pasa nadbrzeżnego jest straż 
portowa, pOOp()crz:ądkowana na terenie ' port·')w 
kapitanatom · pónu. 

2. Do' zakresu działania straży portow.::j 
należy w· szczeg61'ności: 

I) czuwanie nad przestrzeganiem przepis6w po
rządkowych i zarządzeń porządkowych 
władz admini5uacji morskiej; 

2) czuwani,e nad bezpieczeństwem statk6w,. Z1-
łóg, pasażer6w i ładunków podczas postoju, 
wyładowania i załadowania towar6w, czuwa
nie nad działaniem znak6w nawigacyjnych 
i ruchem statk6w w obrębie portu, redy 
i morza przybrzeżnego; 

3) czuwanie nad bezpieczeńsnvem ognIOwym 
w obrębie portu i redy ; 

4) współdziałanie z innymi organami bezpie
czeństwa i porządku . publicznego, admini
stracji celnej i ochrony pogranicza oraz 
morską służbą zdrowia. 
3. Funk.cjonariuszom straży portowej służy 

prawo posiadania i użycia broni palnej w przy
padikach, w których to prawo służy milicji oby
watelskiej. 

4. Organiza.cję, zakres uprawnień i przepisy 
służbowe straży portowej ustali Minister Zeglugi 
w porozumi,eniu z. Ministumi Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ob.rony N :l!rodqwej. 

Art. I.2. Uposażenie i zaopatrzenie funkcjo, 
nariusz6w straży portowej ustafi w drodze roz
porządzenia Minister Zeglugi w porozumieniu 
z. Mi:nistrem Sk:u:bu. 

v. PRZEPISY KARNE. 

Art. 13'. I. Kto wykracza przeciwko rozpo" 
rz~dzcniom wydanym na' \?Odstawie art. 6 ust. I 
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niciejsząo dekretu będzie karany g,rzywną do' marca 1928 r. o poddaniu Kapitanatu Po.rtu 
pięciu tysięcy złotych i aresztem do dwóch ty" I Morskiego w Tczewie kompete:n.cji Urzędu Ma
go.dni lub jedną z tych kar. rynairki Handlow~j w Gdyni i uregulowaIliu in" 

2. Do. orzekania powołane są urzędy mor- nych spraw związanych z żeglugą morską w por" 
skie, kt6re stosują odpowiednie przepisy rozpo" cie tczewskim (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 233). 
rząd,zenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 d Prezy ent Rzeczypospolitej: 
ma,rca 1928 r. o postępowaniu karno" admin;- Bolesław Bierw 
stracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 365). 

3. Dyrelktor urz~du mO'l'skiego za zgo<4 Prezes Rady Ministr6w: 
Ministra Zeglugi meże w drodze rmporząd,udl Józef C~rankiewicz 
upoważnić de nakład,ania kar w formie nakazów 
karnych podległe mu organa, a funkcjona:riusz6w 
podległych mu organ6w do nakładania grzywie;1 
w drodze doraźnych nakazów karnych w przy
padikach i na zaswach przewidzianych w an. 50, 
i 5 I powołinege ro-zp()rządzenia. 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE. 

Art. 14. W ykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Zeglugi w porozumieniu 
z zainteresowanymi ministrami. 

Art. 15. 1. Dekret niniejszy wcho.dzi w ży' 
cie z dniem ogło.seenia. 

2. R6wnoczeSnie tracą moc obowiązującą: 
rozporzą,dzenie Rady Ministr6w z dnia 3 kwiet
nia 1922 r. w sprawie ut,ł'orzenia Urzędu Ma" 
rynarki Handlowej w Gdańsku (Dz. U. R. P. 
Nr 32, poz. 258), rozpOtrZ'ą-dzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 2l. m?rca 1928 r. o orga' 
n;zac: ji i 7alkresie działania władz marynarki han
dlowej (Dz. U. R. P. Nr 38, pez. 366), rO'zpo' 
rządzenie Prezydenta Rzeczypos!,olitej z dnia 6 

Minister Zegl~i: 
Adam Rapacki 

wiz Minister Obrony Narodowej: 
Marian Sp~clU1Jski 

wiz Minister Administracji Publicznej: 
Wład~slaw Wolski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
ffład~sław Gomułka 

Minister Bezpieczeństwa Pubiicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

wiz Minister Skarbu: 
Tadeusz Dietrich 

wiz Minister Leśnictwa: 
R~szard Borow~ 

w/z, Minister Odbudowy: 
Juliusz takowski 

Minister Komunihcji: 
Jan Rabanowski 
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z dnia 5 września 1947 r. 

o upaństwowieniu Instytutu Biolog!i Doświadczalnej 1m. M. Nenckiego. 

Na podstawie arr. 4 Ustawy Konstytucyjnej Art. 3. Instytut jest o:;ebą prawną. Nabycie, 
z dnia 19 lUbego 1947 r. e ustroju i zakresie zbycie i obciążenie przez Instytut majątku nic" 
działania najwyższych organów Rzeczypospolitej ruchomego ocr-az przyjęcie pod warunkiem cld
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. -o UPO" rowizny lub zapisu wymaga zgody Ministra 
ważnieniu Rządu dO' wydawania dekret6w z mo- Oświaty. 
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, pOll. 252) Art. 4: Nadz6r nad dzia~alnością Instytutu 
Rada Ministr6w postanawia, a Rada Państwa za- sprawuje Minister Oświaty. 
tw:e'."dza, 00 następuj,e: Organem doradczym i opiniodawczym 

Art. lo Istniejący przy Towarzystwie Nau" w sprawach programu -clziałania Instytutu i jego 
kowym \'7arsz?WElkim Instytut Biologii Doświad" realizacji jest R2JooNaukewa Instytutu. 
czalnej im. M. Nenckiego przekształca si(( na Organizację wewnętJriną., zakres dziabniJ, 
Państwowy Instytut Biologii Doświadczalnej im. skład Ra:dy Nauko.wej oraz kO'mpetencje órga," 
M. Nenckiego. n6w Instytutu określi statut, nadany przez Mi-

Art. 2. Zada.rliem Instytutu jest prowadze" ni~tra Oświaty w porozumieniu z Ministrem 
nie badań naukowych w zakresie nauk bielo- Zdrowia. 
gicz~ych i pokrewnych oraz wsp6ł'P'raca z in" Art. 5. Na czele Instytutu stoi -dyrektor, 
nym~ tego rodzaju instytucjami w kraju i za mianowany i zwallniany przez Ministra Oświaty 
gra.mq. po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu. 

Instytut może pOS1iadać oddziały i z?kłady Na stanowisko dyrektora i inne kierownicze 
badawcze oraz zakłady pomocnicze. sItanowiska naukowe w Instytucie mo;gą być PO" 

J 


