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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA Il PAŹDZIERNIKA 1941 R. 

o tymczasowym przekazania Ministrowi Skarbu praw i obowiiµ;ków, dotyC"Z:ących Państwowego Za.rządu Poczt i Telegrafów, 

oraz prudsiębiorstwa. ,,Polska Poczta, Telegraf i Telefon". 

Na podi,;tawie art. 7fl ust. (2) ust.a.wy koru;tytucyj
nej stanowię, co następuje : 

Art.. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywo
łanych wojną, prawa i obowiązki, dotyczące Pań
stwowego Za.rząch1 Poczt i Telegrafów, jak również 
zarządu państwowego przedsiębiorstwa „Polska 
Poczta1 Telegraf i Telefon", które na podi-tawie 
art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczyp~politej z 
dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia 
urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz.U.RP. 
Nr 5, poz. 26) oraz na podstawie art. 13 rozporzą
dzenia Prezydenta Rwczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa 
„Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz.U.RP. z 
1932 r. Nr 105, poz. 87!1) przeszły do zakresu działa
nia Ministra Poczf. i Telegraf ów - przekazuje się 
Ministrowi Skarbu. 
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Art. 2. 

Dekret niniejszy traci moc obowiązują.cą. w termi
nie U!-ttalonym przez rozporzą.dzenie Rady Ministrów. 

Art,. 3. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza :.ię Mini
strowi Skarbu. 

Art. 4. 

Dokret niniej1:1zy wchodzi w iycie z dniem oglo
f-zonia.. 

Prezydent Rzeczypoi;politcj : Władysław .&u;zlciewic-z 

ProzeH Rady Ministrów : Sikor8ki 

Minii-ter Bkarbu : Henryk Strasburger 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNLA l5 PAŹDZIERNlKA 1041 R. 

o zmianie tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instyto.cyj państwoWYCh. 

Na podstawie a11. Il Ufit. (3) ustawy z dni,t 
17 lutego 1922 r. o państwowej Rh1ibie cywilnej 
(Dz.U.RP. Nr 21, poz. 164) zarządza się., co nMtę
puje: 

§ 1. 

W tabeli xtanowii<.k dla wła.dz, urzędów, zakładów 
i iru;tytucyj pa.ń1-1hvowych - Rtanowią,cej za.łącznik 
do rozporządzenia Rady ?\finii..trów z dnia. 1 !l grudnia 
1933 r. (Dz.U.R.1>. Nr 102, poz. 780), zmienionej 
rozpor~zeuiem Rady Ministrów z dnia. 2 lipca 
1936 r . (Dz.U .RP. Nr 52, poz. 370) z dnia 21 stycz
nia 1937 r. (Dz.U.RP. Nr 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 
1937 r. (Dz.U.RP. Nr 65, poz. 431), z dnia 24 listo
pada 1!137 r . (Dz.U.R.1> Nr 83, poz. 603), z dnia 
16 lnwgo 1!138 1·. (Dz. ll.R.l). Nr la, poz. !J1 ) i z 
dnia 20 mmc.i Hl38 l'. (l)z.tJ.H..J>. Nr 22, poz. 1%) 

01·.i,z z dniit 11 lukgo Ul:.Hl r. (Dz .U.RP. Nr 14, 
poz. 7!)) - wprow,tdza xię zmi,iny nn.:-;tępują.c<\ : 

W części dotyczą.coj Min.ititen;twa Spraw Zagrn.
nicznych w rubryce „Zarzl\d Centralny" w kolejności 
titanowiflk umieszcza i<.ię i,.tanowisko „Sekretarz 
G~ncralny" w kategorii I, a. stanowi~ka zamfon
czone dotychczas w i;t\j rubryce w kolejności 2-11 
otrzymują kolejność 3-12. 

§ 2. 

Rozporzą,dzenie niniejsze wchodu w życio z dniem 
ogłoi:.zenia. 

Prezes Ra.cly Mini8trów : SikonJci 

1\it·rownik .Mini:-;fr1,-;( wa Nprnw Zagranicznych : 
E. RaczyiUJki 


