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Londyn, dnia 29 maja 1954 r. Nr.4. 

------·--·--··· ·----··---------

CZE SC I 

DEiffiE'I'Y P.:IBZYDBN'rA RZEC:[fi?OSPOL::. TFJ 

poz.4. - z dnia 27 maja 1954 r., o p;czed.łużeniu przer\,y pomiędzy kadencję. 
,Rady Narodowej Riec;;;ypospolitej a ka0.encję. Rad.y :t~.z.eczypoapoliteJ 
Polskiej I! ••••••• , ę o •• o o o • o o •••• o •••••• o •••••• o o •• o •••••••••• o ••• ~tr .17 

poz.5. - z G.nia 21 maja 1954 r.w sprawie zmiany de'.:retu ~?re::ydenta Rzeczypos
politej z 0.nia 30 czerwca 1949 r. o ut',Yo:..1 ~-eniu Mim.sters-brn dla 
Spraw Ocywa·celi Polskich na Obczyźnie •.•.. , .............•.••••.••. str.18 

C Z E S C II 

Dl I.AL URZ:ij:I)()Vff. 

zarzę.dzenie Ministra dla Spraw Oby~rnteli Polst~ich na o·,~c,·.y.żnia z 
dnia 22 maja 1954 o dokonaniu na((ruku na znac;:;kac11 J?oczty Polowej 
2 Korpusu. . ............. " . o ••••••••••••••••• o o ••• o c o o o • o • o • o •• o str .19 

----··---------- ·-------- -----------

tępuje: 

C i E S C I 

4. 

D:SlJIBr PREZYDENTA RlNJZY.l?OS?OLI'rEJ 

z unia 27 maja 1954- r. 

o przeći.lużeniu przerw-.:' pomiędzy kaćiencję. Rady r...;arodowej RL:eczypos
politej a kac.encję. Rao.y Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstavłie art. 79. ust. /2/ u~tawy konstytucyjnej stanmvię co nas-

.Art. 1. 

Prc:ewidzianę. w art.17 ust./3/ dekretu Pl'ez:;::;.enta Rzeczypospolitej z 
dnia 9 grudnia 1953 r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. 
Nr.3 poz. 9-./ przerwę pomiędzy zakończa~ w dniu 30 listopada 1953 r. kadencję. 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a kadencję. przewidzianej w art.l. te
goż dekretu Racly Rzeczypospolitej Polskiej przedłuża się do dni 210. 
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.Art. 2. 

Wykonanie niniejs;?.ego delxetu porucza się Prezesowi Rady Ministrów • 

.iil't. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi , .; zycie z dniem ogłoszenia. 

PREZ,I:S RAD"I MJ]{[ \ 'l'ROW 
I-/ J. H?.::(l\TI,;1.;iS}'J: 

5. 

P.r':EZ'YD:2;NT RZECZYPOS.POLI'r.&J 
I-/ AUGUS'.[' Z.b.illSKI 

DEI RE'r P.R.K.,,L, .. ~NTA R~Ex::ZYPOSFOLITEJ 

z dnia 21 maja 1954 r. 

-N sprawie zmiany de Kretu Prezyćl.enta Rzeczypospolitej z am.a 30 czerwca 
194-9 r. o utworzeniu Ministerstwa dla Spraw Ob.J :1ateli Polskich na Obcz:;źnie. 

Na podstawie art. 25 ust./5/ us taf<' konst:,tuc:,jnej s·i:iano·. :ię co nas·c,};_x::.je: 

Art, 1. 

W ar't.4. dekretu Prez:16.enta R~~eczypos:politej z G.nia 30 czerwca 1949 r. 
o utworzeniu Ministerst·:,a d.la Spray,- Ob:r 'J:i:;eli Polsdch na Obczyźnie /Dz.'J.R.P. 
Nr.3. poz.2./ d.oC.aje się ustęp /4/ vr następuJf„c.:'rr. br~mieniu: 

/4/ Minister 0.la Sp:cmr ObJ,·iateli ?ols kich na Obc 1,yźnie sprac,,ujć:J funkcje 
wszystkich resortó\",, któ.i..'a nie poc.Uegaję. zad.nemu z ministrów wchodzę..cych w §kł.ad 
Rady Ministrów o ile specjalny cie kret nie postano,ri inac z;ej • 

.Art. 2. 

\'iy~conanie m.m.eJszego dekretu porucza się Prezesowi Rady 1finis'crów oraz 
Ministrowi dla Spraw Oby·.,ateli Polskich na Obczyźnie. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy ,1chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZES RADY MI~J:StROW 
/-/ J.HRYNIE.iSKC 

PI-<ZZYDENT RZEr:Z.YPOSPOLI'l:EJ 
/-/ AUGUST Z.ALESRI 

MINISTER DLA S?RA"i! OBn1A:l'ELI POLSKICH NA OBCZYńNIE 
/-/ ZYGMUNT RUSINEK 


