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4. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 9 września 1953 r. 

O zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1950 r. /Dz.U. 
R.P. Nr.3/50 poz.2.;· o S~dach Obywatelskioh na Obczyźn;i.e. 

Na podstawię art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

W dekrecie Prezyaenta Rzeczypospolitej z dnia 8 wrzesnJ..a l '.)50 r. o S~dach 
Obywatelskich na Obczyźnie /Dz 0 U.R.P. Nr.3/50 poz.2/ wprowadza się następuję,c~ 
zmianę: 

W art.33 ust.3 przedłuża się mandaty s ędziów pierws zego S~du Obyvfatelslci.e
go w Londynie o jeden rok poczynaj~c od dnia 27 września 1953 r. 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dę kretu poruoza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 3. 

Dekret nJ..nJ..eJszy wchodzi w życie ? dniem ogłoszenia z moc~ obovvi~żuj~c~ od 
dnia 27 września 1953 r. 

PREZES RADY MINISTROW 
I ICTEROWNIK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOXI 

/-/ Roman Odzierzyńsld. 

5. 

PREZYDENI' RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 

ROZPOR'l., .ADL;ENIE RADY· MINISTROW 
~ dni a 28 kwietnia l '.)53 r. 

o utviorzeni u Wydzia łu Oś·wiaty i Wychowani a w Wiel kie j Br yto.nii 

Na p.odstawie art. 2 Ust awy z dnia 4 c ~erwca 1920 o t ymczasowym ustr oju Ylładz 
s zkolnych /Dz. Ust. l\:r . 50 , poz, 304/ w brzmieniu nadanym n;iu pr ze z art. 53 RozJ?or z~-, 
dzenia Prezydenta Rzeczyposp ol i t e j z dnia 28 wr ześnia 1 934 r . o unormowaniu włas
ciwoś ci władz i t rybu post ępowania w niektórych działach admi ni strac j i państ_wo
wej /Dz;Ust.Nr. 110 , poz . ]76/ zar4~dza się co nast ępuje : 

Art. 1. 

Tworzy się Wydział 08wiaty i Wychowania Polaków na terenie W. Br yt anii , który 
w dals zym ci~gu t ego Rozpor z~dzenia nazy,rnny będzie "wydziałem''. . . . 
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Art. 2. 

Siedzib~ Wydziału jest m.Londyn. 

Art. 3. 

Wydział składa się z Przewodnicz~cego, czterech członków i trzech ich zastępców 
mianowanych przez Ministra dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie z pośród 12. 
osób przedstawionych mu przez Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranic~. Kaden
cja wydziału trwa trzy lata. 

Art. 4. 

Wydział jest organem Przewodnicz~cego dla realizowania poruczonych mu zadań. 
Pod względem służbowym Przewodnicz~cy podlega Ministrow:i. dla Spraw Obywateli Pol
skich na Obczyźnie, któremu składa ze . swych czynności okresowe sprawozdania. 

Art. 5. 

Do zakresu uprawnień i kompetencji Przewodnicz~cego Wydziału należy: 
a/ kierowanie polsk~ akcj~ szkol~ i oświatow~ w porozumieniu i przy współpra

cy z instytucjami i organizacjami społecznymi; 
b/ pomoc rachowa dla szkól powszechnych i średnich ogólnoksztalc~cych, kursów 

rozmaitych typów organizowanych dla polskich dzieci i mlodzieEy, przedszko
li i oświaty pozaszkolnej /oświaty dorosłych/; 

c/ organizowanie egzaminów w zakresie przedmiotów polskich; 
a/ rozpatrywanie i weryrikacja świadectw szkolnych i dokumentów oświatowych; 
e/ pomoc w zaopatrywaniu szkól, kursów i innych placówek oświatowych i wycho-

wawczych w podręczniki oraz inne pomoce szkolne; 
r/ powoływanie paustwowych komisji egzaminacyjnych względnie zatwierdzanie 

ich składów, proponowanych przez dyrektorów lub kierowników szkól i kursów; 
g/ kształcenie i dokształcanie nauczycieli; 
h/ przedkładanie W.inistrowi dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie wnios

ków w zakresie potrzeb oświatowych oraz składanie kwartalnych sprawozdań. 

Art. 6. 

Minister dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie wyznaczy na potrzeby Wydzia
łu środki rinansowe stosownie do przewidzianych na ten cel pozycji każdorocznego 
budżetu państwowego. 

Art. 7. 

Wykonanie tego Rozporz~dzenia porucza się Ministrowi dla Spraw Obywateli Pol
skich na Obczyźnie. 
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Art, 8, 

Rozporzę.dzenie m.m.eJsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocę. obowię.zuję.cę. 

od dnia 28 kwietnia 1953 r, 

MINISTER DLA SPRAW OBIWLtELI POLSKICH 
N.li. OBCZYZNIE 

/-/ ZygllU.U1t Rusinek 

MINIS'l'Ell. SPRAW WEWNJ;:TRZNYCH 
/-/ Jerzy Hryniewski 

IvITNIST:CR SPR.A\{ Z.Ac;.::-<_ANICZNYCH 
/-/Mieczysław Sokołowski 

MINISTER 
/ -/ Hugon Hanke 

CZĘ;~ II 

DZIAŁ UR~EDOWY 

ZARZADZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 29 lipca 1953 r. 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Roman Odzierzyński 

O zatwierdzeniu wyboru Rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. 

Na podstawie art. _54..ust,3 Usta-wy o szkołach akad.en1ickich z dnia 15 marca 
1933 r. /Dz.U.R.P. Nr.l, poz.6 z 1938 r./ oraz art. ?,Dekretu Prezydenta Rzeczypos
politej z dni.a 15 grudnia 1952 r. o nacl&niu pełnych praw pa··stwowych szkól akademic
kich Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie /Dz.U.R.P. Nr.4. ·poz. 7 z 1952 r./zatwier
dzam dokonany w dniu 17 czerwca 1953 r. przez zebranie ogólne profesorów wybór prof. 
dr.Tadeusza Brzeskiego na rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie na okres roku 
akademickiego 1953/51+. 

PRE'.-::ES RADY MINISTROW 
/-/Roman Odzierzyński 

MINI8rER DLA SPRAW OBY~;i.A'l'ELI POLSKICH N.A OBCZYZNIE 
/-/ Zygmunt Rusinek 

ZARZADZENIE 

PREZYDENI' A RZEC L'YPOSPOLITEJ 
z dnia 30 Yvrzeinia 1953 r. 

PRE:WDENI' RZECZYPOSPOLI'.rEJ 
/-/ August Zaleski 

o otwarciu sesji Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art,2. dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939r, 
o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. z 1951 r. Nr.2. poz.4; . . . 


