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.Art.3. 

Czgść I poz.2. 
poz.3 

\'/ykonanie niniejszego c1.ekretu porucza si~ Prazes0,11Ji 
Rac:y Ministrów. 

Art.4. 

Niniejszy dekret wchodzi w życic z dniom ogłoszeni:,.. 

Prezes Rady Ministrów 
/-/RoCTan oezierzy~ski 

3 

Prezydent Rzeczypospolitej 
/-/August Znleski 

HOZPORZADZI!:NIE R..'i.DY }HNISTRÓW 
z dnia 2 maja 1950 r. 

W sprawie zmiany rozporzę..ć';zenia Rady Hinis trów 
z dnia 8 listopadn 1929 r. o zakłac~ri.ch naukowych i ogz8.1:1im1.oh 
szkolnych wy stare za ję..cych eto osi ę.gni<2>c in. stanowiska urz g c.nicz e
go w pRństwaiwej 8łużbie cywilnej.· 

Ifa podstawie art .11 i 119 ustawy z ·flnin. 18 lutG{~O 
1·922 r. o pruistwowej służbie cywilnej /Dz.u.R.P. Nr.21, ~rnz. 

164/ zarzę..dza się co następuje: 

Par.l. W par.l. lit.n/ Rozporzę..ctzenia Rar:y 1Iinistrów z ć';nia 
8 lis tol)ada 1929 r. 1 o zakłac1ac h naukowych i egzrwinach 
szkolnych, wystarczaję..cych d.o osfę..gnięcia stanowisk'.:\· 
urz~dniczego w państwowej służbie cywilnej /Dz.U.R.P. 
No.88, poz.663/, znienionogo rozporzę..dzeniem Rnćy Mi
nistrów z dnia 17 paidziernika 1932 r. /Dz.U.R.r. No.92 
poz.791/ dodaje si~ na końcu wyrazy: 

nszkoła Wauk Politycznych i Społecznych przy Insty
tucie Bac.ani8.. Spraw Ui,i::ć'.zynnror,owych w Londynie n 

Par.2. Roz,orzę..dzenie niniejsze wchodzi w życie z (nieCT ogło
szenia, z oocę.. obowię..zuję..cę od dnia 3 oaja 1950 r. 

Prezes Rady J.Unistrów 
Kierownik Ministerstwu Skarbu 

i 
Kierownik Ministerstwn Sprawiefliwości /-/T.TOCTRSZewski 
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J,.UnistGr Spraw ~:/cwn•,:trznych 
i 

Mini st or Obrony i-Tf',roc'. owej 

iHni ster Spraw Zugr:.:inic znyc.h 

:MinistGr clD S:;_1r::1Yv Obywateli 
]?olsk ie 11 na O bez yźnio 

4 

Czieść I poz .0 
11oz .4 

/-/Rorri.o.n Odz iorzy1{ski 

/-/LI. Sokołowski 

/-/Zygr:mnt Rus inek 

0Bi7IESZCZENI.s PRZZESA HXDY f.IIiH3TIWI.V 
z dnia 20 c zel'"v'1c n 19 51 r. 

W sprawie ocłoszGnin jodnolitGc o tokstu 
dekretu Prezydenta Rzoczypospolitoj z dnia 9 crućnia 1939 r. 
o powołaniu RGdy Ił.'.1rocTowej Rzoczyi:ios::_)Oli tej l)ol:,kicj. 

Na podstaw iG art. 2. c.ek:rotu I?rczy~cntn. Rzec zyposp oli
t Gj z dnia 19 czerwca 1951 r. o znianio dckrGtu Prczyc.cntn 
Rzcczyposrioli tej z c1n.in 9 crudni2. 1939 r. · o· powołaniu Rr.dy 
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. Nr.2. poz.2/ 
O[(ł:aszam jad.noli ty tekst e: okro tu z tnin 9 cruc1n.i.::t 1939 r. 
z UWZGlęc1nioniem zuian, VJ~)rovmćl.zonych do c1nio. 01_; łoszcnin 
zał~czoneGO jeenolitoco tekstu. 

~r0zcs R~dy ~inistr6w 

/-/Roonn Ofzicrzyński 


