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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 24 LIPCA 1943 H.. 

o utworzeniu un..ędu Ministra Odbudowy Administracji Public~nej. 

Na podstawie art. 25 ust. (5) i 74 ustawy kon
stytucyjnej stanowię co na.stępnje: 

Art. l. 
Na czas wyjątkowych okoliczności, wywołanych 

woj ną, tworzy się urzą.<l Ministra Odbudowy Ad
ministra.cj i Publicznej. 

Art. 2. 

Do za.kresu działania. Ministra. Odbudowy Ad
ministracji Publicznej nale-t.y : 

a) opracowywanie ogólnych planów odbudowy 
wszystkich działów administracji publicznej i 
planów szczegółowych w zakresie administracji 
ogólnej i samorzą,dn terytorialnego ; 

b) opracowywanie planów za.rząd n cywilnego ziem 
oknpowanych przez państwa sprzymierzone w 
gra.nica.eh interesów Rzeczypospolitej Polskiej ; 

c) współdziałanie z innymi Ministrami w spra
wa.eh określonych w pkt a) i b) i koordynowanie 
ich prac w tej dziedzinie ; 

d) przygotowanie kadr pracowników admini
stracji publicznej w Polsce i na. ziemia.eh 
okupowanych przez pn,ństwa. sprzymierzone, w 
granicach, wskazanych w pkt b) przy wspól· 
diiałanin właściwych Ministrów. 

Art. 3. 
Wykona.nie -rlekretn niniejszego porucza ~ię Pre

zesowi Rady Ministrów. 

Art. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. Równocześnie traci moc obowiąznjł\cą 
dekret Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 6 maja 
1942 r. o ntworzenin Biura Prac Administracyjnych 
(Dz.U.RP. Nr. 4 , poz. 6). 

Prezydent H.7~czypospolitej : Wl. Raczkiewicz 

Prezes Rady :Ministrów : St. Jfikolajczyl.~ 


