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DZIAŁ URZĘDOWY 

Zwolnionie i miftnow>1.nie mini.str«'m· ... 

Zarządza.nie Ministm Pnemyslu. Han<ilu i Żeglugi z dnia 18 lutego 1043 t'. w aprawi<> utwor1>.enia przy Ministl"Zo 
l?neroyslu, Handlu i Żoglni;:i organu opiniodawczego i doru.dc~go w i<pra,vftch momkich pod naz,,;-ą "Rndl\ Mo•'Sk:1 " 

DZIAŁ URZEDOWY 

Do Pana 
Prof. dr. Stanisława Strońskiego, 

w Londynie. 

Przychylając się do Pańskiej prośby o dymisję, zwalniam 
Pana z urzędu Ministra Informacji i Dokumentacji. 

Londyn, dn. li> ma.rea. 1948 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Rarzkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Do Pana Ministra 
Prof. dr. Stanisława Kota, 

w Londynie. 

Mianuję Pana Ministrem Informacji i Dokumentacji. 

Londyn, dn. 18 marca 194:3 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wladysl,iu· .Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU I ŻEGLUGI 

Z DNIA 18 LUTEGO 1943 R. 

sk li 

str. Il 

w sprawie utworzenia przy Mlnlstn.e Przemysłu, Handlu i Żeglugi organu opiniodawczego i doradczego w sprawach morskich 

pod nazw1' " Rada Morska." 

§ I. 
Powołuję .organ doradczy i opiniodawczy w 

sprawa.eh morskich, z wyjątkiem wojenno-morskich, 
pod ,na.zwą: " Ra.da. -Morska." 

§ 2. 
Do zakresu działania Rady Morskiej należy: 
I) Opracowywanie planów przejęcia odcinka mor

skiego po ustaniu okupacjj oraz planów odbudowy 



Dzie,1mik ll&h\\v Nr ! 

i m uchomienia tego odcinka. w Polsce w okresie 
powojennym a takie wszelkich materia.łów z tym 
zwią.zanych. 

2) Współpraca z )·iiuisten;twem Prac Kongre,'>O· 
wych albo z innymi organami, któt,ym będzie 
powierzone przygotowanie materiałów na Kon
ferencję Pokojową., w za.kresie opr~owywania. raga~ 
dnień ekonomicznych, zwią.zanych ze sprawa.mi 
morskimi, dla potrzeb K onferencji Pokojowej. 

:I) Uroma.<lz.enie i przygotowywanie materiałów 

statystycznych i informacyjnych w za.kresie zagn.
<lnień morskich dla Ministerstwa Pneinysll,, Han<ll11 
i Żeglugi ora.z Innych zain teresowanych resortów .. 

4) Opiniowanie spraw mających związek z zag1t
dnieniami morskimi, które zostam\ przekazane 
R(l_dzi.e Morskiej przez Ministra Przemysłu, Handlu 
i Zeglugi . 

§ :L 
\V skład Rady Morskiej wchod2ą stali członkowie 

Rady .Morskiej i przedstawiciele Marynarki Wojen
nej, Ministerstwa Prac Kongresowych, Działu Spraw 
Morskich, Związków pracodawców oraz pracobior
ców, a takie zawezwani pnez Przewodniczącego 
Ra<l:v Morskiej pr1.e<lstawiciele innych instytucji. 

§ 4. 

Rncla. Mo1,ska może J?Owolywać komisje i podko
misje fachowe stale i czasowe z pośród znawców 
spr,aw morskich. Komisje te i podkomisje opra
cownją zagadnienia. zlecone im prz~z Radę Morską 
lub Ministra Przemysłu, Handlu i Zeglugi. 

§ 5. 

C.:zlonków statych Rady Morskiej mianuje i 
odwołuje Minister Przemysłu, Handlu i Że,glugi, 
mviględniając przede wszystkim fachowców mor-
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i;:kich ; przewodniczących zaś komisji i podkomisji -
powołuje .Przewodniczący Rady Morskiej. 

§ (l. 

Rada Morska moie korzystać z usług i opinH 
znAwców poszczególnych zagadnień, którzy wówczas 
hiorą udział w posied1,e11i(l.Ch Rady Morskiej . 

§ 7 . 

Prawo g.łosowania na. Radzie Morskiej mają 
jedynie stali członkowie Rady Morskiej. WS2.yscy 
inni biorący udział w Radzie Morskiej mają ·głos 
doradczy. 

§ 8. 
Przewodniczącym Ra.dy Morskiej jest Minister 

Przemysłu, Handlu i Żeglugi lub osoba przez niego 
upoważniona. W razie równości głosów przy gloso 
waniu, - głos Pr1.f'wodniczą.cego przeważa. 

§ 9. 
Sekretariat Ra.dy Morskiej hędzie prowadzony 

przez Dział Spraw Morskich Ministerstwa PrzemysJ u . 
Handlu i Żeglugi. 

§ IO. 

Powołaną na mocy Zarządzenia Minhitra Skarbu. 
Przemysłu i Handlu z dnia. 18 października 194 l r . 
"Radę Morską przy Ministrze Skinbn. Przemysłu i 
Handln,'' ~ rozwią,znję. 

§ lJ. 

Zarzą.dzenie mme1sze wchodzi w ·i.ycie 'l.. dniC1m 
l8 lutego 194~ r. 

Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi : 
J. Kwapiński. 

- - ----- - --- - -·--
Tłoczono z polecenia Ministra. Sprawiedliwości w Pruka.mi Geo. Barbe.r & Son Ltd. w Londyni&. 
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