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6 
DEKRET :PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNl/\ 6 MAJA ł942 R. 

o utworzeniu Biura Prac Administracyjnych. 

Na podstawie art. 25 i 74- l,stawy konst.vtuc,vjnej 
i-;tanowię co nat:>tępuje : 

Al't. J. 

Na c,2.as ,t,rwania wyjątkowych okoliczności, wy
wołanych wojną, tworzy się Biuro Prac Admini· 
strac~1jnych. Kierownictwo Biura sprawuje minis
ter, wyznaczon;v u<:hwitłą, Rady Ministrów. 

Art. 2. 

Do 1,akresu działania Biura należy : 

a) oprl\cowywanie zagadnień z zakresu organi
za.oji i trybu ur1.ędowania. władz i urzędów 
państwowych oraz samorządowych, 

h) oprłteowywanie zagadnień z za.kresu kwalifi
kowania. pracowników publicznych i pragmatyki 
slu:r.bowej, · 

c) przeprowadza.nie rejestracji pnebywa.ją.cych 
poza. g1·a.nica.mi Kraju funkcjonariuszów pań
stwowych i samorz.ądowych, sędziów i proku
ratorów, pracowników przedsiębiorstw pań
stwowych i ,;amorządowych oraz instytucyj 
publicznych. 

d} opracowywanie planu działalności poszczegól· 
nych dzia.lów administracji w okresie przej· 
ściowym obejmowania jej przez władze polskie. 

c) organizowanie wyszkolenia kandydatów do 
służby administracyjnej, 

.f) opracowywanie innych zagadnień zleconych 
Biuru osobnymi uchwala.mi Rady Ministrów. 

Al't. 3. 

Biuro przy wykonywaniu swych zada.ń })orozu-
miewa się z właściwymi ministrami podległymi 
im urzędami. 

Art. 4. 
Dekret niniejszy traci moc obowiązują.cą. w ter· 

minie ustalonym przez rozp<>rzą.dzenie Rady Mini
strów. 

Art. 5. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Preze
sowi Rady Ministrów. 

Art.. 6. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. · 
Prezydent Rzeczypospolitej : Wlady~'«lUJ Rae,zkiewicz 
Prezes Rady Ministrów : Sikorski 


