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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 30 czerwca 1949 r . 

o utworzeniu Ministerstwa dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie. 

Na podstawie art. 25 ust. (5) ustawy konstytu
cyjnej stanowię co następuje: 

Art. l. 

Tworzy się Ministerstwo dla Spraw Obywa
teli Polskich na Obczyźnie. 

Art. 2. 

Do zakresu działania Ministerstwa dla Spraw 
Obywateli Polskich na Obczyźnie należy: 

a) opieka nad uchodźctwem politycznym, 
b) utrzymanie łączności z ośrodkami organi

zacyjnymi emigracji i udzielanie im po· 
mocy; 

c) wzbudzanie zainteresowania sprawami 
Kraju i uchodźctwa wśród organizacji oby
wateli obcych polskiego pochodzenia. 

Art. 3. 

Ministerstwo dla Spraw Obyw!ateli Polskich 
na Obczyźnie realizuje swe cele przez: 

a) współdziałanie z organizacjami i instytuc
jami kulturalnymi, gospodarczymi, społecz;.. 
nymi, informacyjnymi i propagandowymi 

dla osiągnięcia ich celów statutowych; 
b) łączność ze skupiskami Polaków na ob

czyźnie; 

c) opiekę nad wychowaniem młodzieży i nad 
szkolnictwem wszystkich szczebli; 

d) współdziałanie z katolickim duszpaster
stwem oraz z kierownikami innych wyznań; 

e) pracę nad podniesieniem poziomu moralne
go i ideowego wśród Polaków na obczyźnie; 

f) czuwanie nad procesem osiedlenia i z.a tru
dnienia; 

g) współdziałanie z innymi organami państwo
wymi oraz z odpowiednimi organizacjami 
i instytucjami w informowaniu społeczeń 
stwa polskiego na obczyźnie i kształtowaniu 
opinii publicznej. 



Dziennik Ustaw Nr. 3 

Art. 4. 

(1) Minister dla Spraw Obywateli Polskich 
na Obczyźnie przejmie odpowiednio funkcje, 
wchodzące obecnie w zakres działania innych re
sortów. W szczególności przejmie w całości funk
cje Ministerstw: Pracy i. Opieki Społecznej oraz 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

(2) Z zakresu działania Ministra Spraw We
wnętrznych, Minister dla Spraw Obywateli Pol
skich na Obczyźnie przejmie: 

a) sprawy polityczne i społeczne polskich sku
pień na obczyźnie; 

b) sprawy nadzoru i opieki nad organizacja
mi społecznymi na obczyźnie. 

(3) W zakresie spraw emigr,acyjno-konsular
nych Minister dla Spraw Obywateli Polskich na 
Obczyźnie będzie ściśle współdziałać z Ministrem 
Spraw Zagranicznych. 
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Cz.ęść I 

Art. 5. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 

Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi dla 
Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie. 

Art. 6. 

Statut Organizacyjny Ministerstwa dla Spraw 
ObywateH Polskich na Obczyźnie uchwali Rada 
Ministrów na wniosek Ministra dla Spraw Oby
wateli Polskich na Obczyźnie. 

Art. 7. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: August ZaLeski 

Prezes Rady Ministrów: Tadeusz Tomaszewski 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 4 października 1949 r. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
9 grudnia . 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.RP. z 1948 r. Nr 
3, poz. 5) zmienionym dekretem Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 29 kwietnia 1949 r. (Dz.U.R. 
P. Nr 1, poz. 1) wprowadza się zmiany nastę

pujące: 

l) W art. 1 wyraz „doradczy" zastępuje się wy
ra:rem „opiniodawczy"; 

2) Art. 3 otrzymuje brzmienie: 
,, (1) Rada spr.a wuje kontrolę nad działalnością 

Rządu. 

(2) Kontrola nad działalnością Rządu wyraża 
się w prawie Rady: 
a) wydawania opinii w sprawach wnoszo

na jej sesję, 
b) ustalania swojego ::.tanowiska w spra

wie zasad gospodarki funduszami pu
blicznymi. 

(3) Rząd przynajnmiej dw1a razy do roku 
przedstawia Radzie wyniki swojej działal
ności oraz swe zamierzenia na okres na
stępny. Rada przeprowadza rozprawę nad 
sprawozdaniem Rządu i wyraża opinię 
o tym sprawozdaniu. 

(4) Rząd wnosi na sesję Rady: 
a) projekty dekretów Prezydenta Rzeczy

pospolitej, 

b) projekt budżetu państwowego , 

c) zamknięcia rachunków państwowych 
wraz z uwagami Najwyższej Izby Kon
troli." 

3) Art. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,(1) Rada może zwracać cię do Rządu z wnio
skiem o wydanie aktów prawodawczych 
lub o wyjaśnienie stanowiska Rządu 
w sprawach, wiążących się z jego zadania
mi oraz powoływać komisje, mające na ce
lu zaznajomienie się z faktami, zawarty
mi w wyjaśnieniach Rządu. 

(2) Rada może również z własnej inicjatywy 
składać oświadczenia w sprawach publicz
nych. Projekt oświadczenia będzie prze-


