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7. 
ROZPORZĄDZEl'{IB RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 listopad.a 1963r. 

o zmianie rozporzę.dzeń Rady Ministrów z dni 3 maja 1963r. 
i 21 sierpnia 1963r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie powoływania 
czlonmw Rady· Rzeczypospolitej Polsld.ej. 

Na podstawie art.l ust.3 i art.4- ust.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
31 stycznia 1963r. o sposobie powoływania członków Ra~ Rzeczypospolitej Polsldej 
/Dz.U.R.P.Nr.l z 1963r. ,poz.2/ wproviadza się następuję.cę.. zmianę w powyźej oznaczo~ 
nyah rozporzę..d.zeniach /Dz.U.R.P,Nr.2 i 3 z 1963r.,poz.3 i 4-/: 

.Art. 1. 

\1 art. 7 pierwszego rozporzę..dzenia i w art.l drugiego rozporzę..dzenia daty 11 15 sie 
pnia 1963r." i "31 października 1963r.11 zmienia się na 11 29 lutego 1964-r.11 

• 

.Art. 2. 

Wykonanie niniejszego rozporzę..dzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów • 

.Art. 3. 
Rozporzę.dzenie niniejsze wchodzi w życiA z dniem ogłoszenia. 

~ES RADY MINISTRÓW 
/-/ .Antoni Paję.le 

MINISTER SPR.A \lIEDLI\700CI 
/-/ Stanisław I.ubodziecld. 

8. 

ROZPORZĄD'ZENIE R.ADY MINISTRÓW 
z dnia 27 listopad.a 1963r. 

o Statucie Organizacyjnym Ministerstwa Spraw Krajowych. 

Na podstawie art.3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 października 1963r. 
o zniesieniu Ministerstwa Spraw \"/e,mętrznych oraz o ut,,,-rorzeniu Ministerstwa S};raw 
K.rajov.,ych /Dz.U.R.P.Nr.4- z 1963r. ,poz.5/ Rad.a Ministrów uchvialiła statut Organiza
oyjny tego Ministerstwa, jak następuje : 

Par. 1. 

Do zalcresu działania Ministerstwa Spraw Krajowych naleey : 
a/ gromadzenie ruSteriaJ:ów obejouję..cych zachodzę.ce w Kraju zmiany i przeobra

żenia w administracji państwowej i samorzę..dowej, w ubezpieczeniach spo
leczrzych i w dziedzinie bezpieczeńst\7a publicznego; 

b/ :i.nf'ormcmanie polskiego uchodźctwa o tych zmianach i przeobrażeniach; 
o/ nadzór nad polsld.mi organizacjami społecznymi w miejscach sla.lpienia 

polskiej emigracji politycznej; 
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a/ udzielanie zezwoleń na zmianę nazwiskll; 

&/ udzielanie zgody no przyjęcia obcego obywatelstwa; 
f/ rejestrowanie przyjmo•:;:1ania obcego obyYmtelst"wa przez polsldah uchodźców; 
g/ stwterdzanie posiadania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdza-

nie jego utraty /rozporz~dzenie Ministra Spraw Wewnętrzzzych z 26 marca 
l~Or. ,Dz. U.R.P.Nr. 7 z l~Or. ,poz.19/. 

Par. 2. 

Rozporz{.\dzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Par. 3. 
Wykonanie niniejszego rozporz~enia porucza się Ministrowi Spraw Krajmzyah. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
I-/ .Arrt oni Pa j ę.k 

MINISTER SPR.A \'ITEDLIYTOSCI 
/-/stanisl.aw Illbodziecki 

CZ~S<' II. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Z.ARZ4I)'lEt'ITE PREZYDENI'.A RZ.illZYPOSPOLITEJ 
z dnia 14 grudnia 1963 r. 

o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podsta,de ar:t.2 ust./1/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 19.58r.,poz.4/ 
zarzędzam zamknięcie sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1~ grudnia 1963r. 

PREZES RAD'I MINISTRćl\7 
/-/ .Antoni Paj~ 

Fru"ZYDENl' R'l:illZYPOSPOLll1FJ 

/-/ .August Zaleski 

KoI1Unikat o nadaniu orderu II Odrodzenia Polsld.1: • 

Na podstawie ustawy z dnia .4 lutego 192lr. /Dz.U.R.P.Nr.24,poz.137/ ustawy 
z dnia 27 kwietnia 1922r. /Dz.U.R.P.Nr.31,poz.25.5/, rozporzę.dzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 3 . grudnia 1932r. /Dz.U.R.P.Nr.109, poz.899/ oraz dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 września 1935r. /Dz.U.R.P.Nr.68, poz • .425/ Prezydent Rze
cz;ypospolitej nadal zarzę.dzeniem z 11 stycznia 1963r. 

Krzyż Komandorsld. orderu Odrodzenia Polski 
ś.p.Pawłowi .Czerw:tńskieI1U,Ministro'iłi PelnollDCnellll za zasługi w długoletniej s1użbie 
zagraniczneJ; 


