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7. 
ROZR)RZ/~ENIE R/J)Y MINISTRÓW 

z dnia 18 maja 1957 r. 
o zmiand.e Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Spraw We,mętrznych. 

Na podstawie art.3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 kwietnia 
1957 r. o zniesieniu Ministerstwa dla Spraw· Obywateli Polsld.ch na Obczyźnie 
oraz o utvvorzeniu Ministerstwa Wyznań Religijnych: Oświaty i Kultury i Mini
sterstwa Zagadnień Polskiej Emigracji Politycznej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1957r., 
poz.4/ Rado. Ministrów na wniosek I<iermmika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
uchwaliła zmianę Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Sparw Wewnętrznych /uchwa
la Rady Ministerów z 28 grudnia 1543 r., protokół Nr. 73/, jak następuje : 

Par. i. 

Zamiast dotychczasm·vych paragraf'ów 2-7 w powołanym wyżej Statucie Organiza
cyjnym wprowadzn się paragraf' 2 w następuję.cym brzmieniu : 

11 Par. 2. Do zakresu działania Ministerstwa Spraw Y/e,mę.:trznych należy 
a/ gromadzenie materiałów obejr.uję.cych zachodzę.ce w kraju 

zmiany i przeobrażenia w aclministracji państwowej, samo
rz~dowoj i w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, 

b/ inf'ormowanio polsld.ego uchodźctwa o tych zmianach i 
prze obrażeniach, 

o/ nadzór nad polsld.mi organizacjami społecznymi w miejscach 
skupienia polskiej emigracji politycznej, 

a/ udzielanie zezwoleń na zmianę nazwiska, 

e/ udzielanie zezwoleń na przyjęcie obcego obywntelst,va, 

f/ rejestrowanie przyjmowania obcego obyvvatelstwa przez 
polsld.ch uchodźców, 

g/ stvderdznnie posiadania polsld.ego obywatelstwa, nadawanie 
polsld.ego obyv:,atelstvvn, stwierdzanie jego utraty /rozpo
r zę.dzend.e Ministra Spraw Wevmętrznych z 26 marca 19'+0 r. , 
Dz.U.R.P.Nr. 7 z 1$40r., poz.19/11

• 

Par. 2. 

Rozporzę.dzenie niniejsze n'chodzi w życie z dniem oglosz~nia. 
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Pnr. 3. 

Wykonanie niniejszego rozporzę.dzenia porucza si1; Ministrowi Spraw Wevmętrznych. 

Kier ow;:tlk M:in:lst er.stvm 
s;rnw Wevmętr7nyGh 
/-/ Stanisław Pomianowski 

PREZES Rli.DY l~INISTRÓW 
Minister Skarbu 

i 
Iu.erownik M:inisterstvm Zagad.n5.13ń 
Polskiej Emigracji PolL:;'J::.n8.j 

/ -/ Ant oni Paj ę.k 

Minister Spraw Zngranicznych 
/-/ ileksander Zawisza 

Minister Obrony Narodowej 
/-/ .Antoni Bolesław Brochwicz Lewiński 

Minister Sprawiedliwości 
/-/ Stanisław Lubodziecki 

Kierowrrl.k Mi;u.sterstwa Wyznań 
Religijąvah, Ośw:1-aty i Kultury 

Minister 
/-/ Stanisln'il Dołęga MadrzevrskL 

M.i.nistor 
/-/ Xawory GJ.inlre 

8. 
, 

ONITESZCZENIE PREZES.h RJJ)Y MINISTROW 
z dnia 28 maja 1957 r. 

w s9r~A~e ogłoszenia jednolitego tokstu dskretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 27 IMja 1942 r. o organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie wojny. 

/ załę.cznik :::;2. E ~r • 22 / 

Na podstawie art. 6 dekretu Prezyc1:.mta Rseczypospolitej 
z dnia 12 lutego 1957r. /Dz.U.R.P.Nr.l z 195:r. ,poz.3/ 
o zrniani.o c1.elo:'etu Prozyr1.m ,:a Il:7.J c:;:;;,;:p,)r.pl)liJco j „ d.nia 27 
maja 1942r. o organizacji nacz,1lo.:7ch •;/t adz wojskowych w 
czasie wojny /Dz.U.R.P.Nr.5 z 1942.r.,poz.9/ ogłaszam 
jednolity t e kst dekretu z dnia 27 maja 1942r. u uwzgl~d
nieniem zmian, v;proondzonych przez dekrety Prezydenta 
Rzecz;;:po:::politej z dnia 29 września 1944r. /Dz. U.R.P.Nr.ll 
z 1941+-r. ,poz.20/, z dnia 15 marca 194-5r./Dz.U.R.P>Nr.3 z 
194-5r. ,poz.6/ i z dnia 12 lutego 1957r./Dz.U.R.P.jak vqrej/. 

PREZES RiffiY MINISTR~W 
/-/ .Antoni Paję.le 


