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DEKRET 

z dnia 28 października 1947 r. 

o zmianie de!{retu z dnia 13 września -1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa połsldego osób 
narodowości niemieckiej. . 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyj
nej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zaue
sie działania najwyższych organów Rzeczy
pospolitej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 
1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R, P. Nr 49, 
poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, a Ra
da Państwa zatwierdza, co następuie: 

Art. 1. W dekrecie z dnia 13 września 
~1946 r. o wyłączeniu ze ' społeczeIlstwa polskie
go osób narodowości niemieckiej (Dz. l}. R. P. 
Nr 55, poz. 310) wprowad2;a się następujące 

, zmiany: 
l) W alrt. 2 ust. 1 dodaje się pkt d) w brzmie-

11iu: 
"d) dziecko, którego rodzice ni~ żyją lub 
są nieznani z miejsca. pobytu, jeżeli za
chowaniem swym wykazuje niemiecką 
odrębność narodową i po ukończeniu 13 
roku życia wyrazi życzenie zachówania 
tej odrębności." 

2) Wart. 2 ust. 2 otrzymuie brzmienie: 
,,2. Pozbawienie dziecka obywatelstwa 
może jednak nie nastąpić, jeżeli: 

a) jedno z rodziców wyrazi życzenie, 
aby dziecko zachowało obywatelstwo 
Państwa Polskie~oi 

b) todzicom odebrana została władza ro
dzicielska albo j eżeli dziecko wycho
wywane jest nie przez rodziców, lecz 
w instytucji społecznej lub przez oso
bę, która nie. traci obywatelstwa." 

3) W art. 3 po wyrażeniach: .,i podlega prze
pisowi art. 2" dodaje się i ,ust. 1 pkt b) 
i c)", 

/ 

Art. 2. Wykonanie mmeJszego dekretu 
poruCZa się Prezesowi Rady Ministrów oraz 
Ministrom: Administracji Publicznej, Ziem Od
zyskanych, Sprawiedliwości, BezpieGenstwa 
Publiczneg.o, Obrony Narodowej, SpTaw Za
rninicznych, Skarbu i Oświaty. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dn~em ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Preze;s Rady Ministrów: 
. Józef Cyrankiewicz 

Min:ster Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Ziem Odzyskanych: ' 
W ladyslaw Gomullra 

Mi,nister SprawiedlIwości: 
Henryk Swiqtkowski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał ZymiersI~i 

MI\~5Załek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
w z. Stanisław Leszczycki 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dqbrowski 

Minister Oświ2ty: "-
S/aIlisl aw 5krzeszew~kl 
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DEKRET 

z dnia 28 października 1947 r. 

o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwIsk. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytu-11947 r. o upoważnieniu Rządu do wydav'<.niCl 
cyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i za- dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, 
kresie ,dz~ałania ~~j~yższych organ~w Rzeszy- poz, 2~2) - Rad~ Ministrów postan,awia, a Ra
pospohte] PolskIeJ l ustawy z dma 4 lIpca da Panstwa zatwIerdza, co następuJe: 



- '.....' 

Dziennik Ustaw Nr 66 1119 Poz. 405 406 

Art. 1. Artykuł 11 ust. (1) dekretu z dnia 
10 listopada 1945 r. 'O zmianie i ustalaniu 
imion i nazwisk (Dz. U. :r... P. Nr 56, poz. 310) 
otrzymuje brzmienie: 

"OS'0by, 'O których mowa w art. 3 ust. (2) 
pkt 2), 3) i 4) , mogą złożyć prośbę o zmianę 
nazwiska bądź imienia i nazwiska najpóźniej 
do dnia 31 grudnja 1948 ,r." 

Art. 2; Wykonanie niniejszeg'0 dekretu 
porucza się Ministrom: Administracji Publicz
nej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości 
W porozumieniu z Ministrami Obr'0ny Naro
dowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Skarbu. 

Ari. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
~ dniem ogł0szenia. 

P'riezydent RzeczYPos'Politej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Minisu6w: 
Józef Cyrau;, iewicz 

Minister Administracji Publicznej: __ 
, Edward Osóbka,Morawskl 

Minister Ziem Odzyskanych : 
Władysław Gomułka 

Minister Sprawi~dliwości: 

Henryk Swiqtkowski 

Minister ,Obr'0ny N arodowej,: 
Michał Zymiersld 

Marszałek Polski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Slamsław Radkiewicz 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 
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DEKRET 

z dnia 28 października 1947 r. 

o utworzeniu Morskiego Instytutu Rybackieg-C>. 

Na podstawie art. 5 Ustawy Konstytu
~yinej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i za
~reSie działania najwyższych organów Rzeczy
P'Qspolitej Polskiej i .. ustawy z dnia 4 lipca 
IJ~47 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
aekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, 
-poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, a Ra
da Państwa zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. 1. Tworzy się Morski Instytut R y
oacki, zwany w dalszym ciągu Instytutem. 

2. Zadaniem Instytutu jest popieranie 
rozwoju rybołówstwa morskiego, a w szcze
gólności: 

a) prowadzenie pnic naukowo-badawczych 
w zakresie rybołówstwa morskiego; 

b) prowadzenie badań i współdziałanie 
w akcji osiedleńczej rybaków mors
kich, w rozwoju rybołówstwa oraz 
przedsiębiorstw usługowych, związa
nych . bezpośrednio z rybołówstwem 
morskim; 

c) wykonywanie zadań zleconych przez 
Ministra Zeglugi w zakresie działania 
Instytutu. 

3. Siedzibą Instytutu ,jest Kołobrzeg. 

Art. 2. 1. Instytut jest osobą prawną, mo
że posiadać, nabywać, obciążać i zby~ać ma
jątek rucho'my i nieruchomy oraz przyjmować 
darowizny i zapisy. Nabycie, zbycie lub ob
ciążenie przez Instytut majątku nieru--:homego 
oraz przyjęcie pod warunkiem obciążającym 
darowizny lub zan,isu wymaga zgody Ministra 
Zeglugi w por'0rzumieniu z Ministrem Skarbu. 

2. Instytut przejmuje wszelki mająt8k 
stowarzyszenia "Morski Instytut Rybacki", 

3. Minister Zeglugi w porozmńieniu z Mi- . 
nistrem Skarbu przekaże potrzebny Instytu
towi: 

a) państwowy majątek ruchoiny Ba włas-
ność; ( ' 

b) państwowy majątek nieruchomy w za-
rząd i użytkowanie. -

• 
4. Minister Zeglugi w poroz,~ieniu z Mi

nistrem Skarbu ustala zasad y gospodarki ma
jątkiem własnym Instytutu i majątkiem pań
stwowym, przekazanym w zarząd i użytko
wanie Instytutowi, jak również · zakres i spo
sób wykonywania kontroli nad tymi majat
kami. 

'4. Instytut podleRa bezpośrednio Ministro- Art. 3. 1. Organami Instytutu są: Dyrekcja 
w1 Zeglugi. ' I i Rada. _ 

• 


