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492. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 21 czerwca 1932 r. 

O przekazaniu zakresu działania w sprawach emigra
cyjnych Ministrowi Spraw Zagranicznych i o znie

sieniu Urzędu Emigracyjnego. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 
lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozpo
rządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) 
postanawiam co następuje: 

Art. 1. Zakres działania Ministra Pracy i Opie~ 
ki Społecznej w sprawach emigracyjnych poza gra
nicami kraju przekazuje się Ministrowi Spraw Zagra
nicznych z tern, że w sprawach ogólnej polityki emi
gracyjnej Minister Spraw Zagranicznych działa w po
rozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej. 

W zakresie działania Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej pozostają sprawy emigracyjne w kraju 
i sprawy transportu emigrantów i ich rodzin do miej
sca przeznaczenia w kraju imigracji i zpowrotem. 
W sprawach tych, o ile one się wiążą z ogólną polity
ką emigracyjną, Minister Pracy i Opieki Społecznej 
działa w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicz
nych. 

Art. 2. Znosi się Urząd Emigracyjny i jego eks
pozytury, Państwową Radę Emigracyjną, oraz Komi
sję do spraw podziału i użycia kredytu państwowego 
na cele opieki nad emigrantami. 

Likwidację Urzędu Emigracyjnego przeprowa
dzi Minister Pracy i Opieki Społecznej. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozu
mieniu .z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem 
Spraw Wewnętrznych wyda rozporządzenie, które 
dokona podziału czynności, sprawowanych dotych
czas przez Urząd Emigracyjny w zakresie objętym 
art. 1 ust. 2 - między Ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej, wojewódzkie i powiatowe władze administra
cji o~ólnej. 

Art. 3. Urzędnicy i niżsi funkcjonarjusze pań
stwowi oraz pracownicy kontraktowi, pełniący służ
bę w zakresie spraw emigracyjnych, mogą być w 
związku z postanowieniami art. 1 i 2 przeniesieni do 
odpowiednich działów zarządu państwowego. 

Art. 4. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrom Spraw Zagranicznych oraz 
Pracy i Opieki Społecznej, co do art. 2 ust. 3 w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Art. 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem 1 lipca 1932 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 
MinisIter: Wł. Zawadzki 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
Minis.ter Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Minister Wyznań Rel1igijnych 

i O{wie.cenia, Public.zmego: J. Jędrzejewicz 
Minister Rolnic.twa i Mini,sŁer Reform Rolnych: 

Sew. Ludkiewicz 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
Minister Komunikacji i Minister Robót Publicznych: 

Minister Pracy i Opieki Społe1cznej: Hubicki 
Minister Poczt i Teleg,ra,fów: Boerner.. 

493. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 21 czerwca 1932 r. 

Kiihn. 

o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw We
wnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Mini

strowi Pracy i Opieki Społecznej. 

Na podstawie at:t. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 
lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o u,poważnieniu 
Prezydenta Rz.eczypospolitej do wydawania rozpo
rządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) 
postanawiam co następuje: 

Art. 1. Zakres działania Ministra Spraw We
wnętrznych w sprawach zdrowia publicznego prze
kazuje się - z wyjątkami określonemi w ust. 2 -
Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

W zakresie działania Ministra Spraw We
wnętrznych pozostawia się sprawy sanitarno - tech
niczne, a w szczególności związane z planowaniem 
osiedli, budownictwem, zaopatrywaniem w wodę, 
usuwaniem nieczystości, ochroną czystości powietrza, 
nadzorem nad instytucjami działającemi w zakresie 
techniki sanitarnej, szkoleniem personelu techniczno
sanitarnego, oraz sprawy cmentarzy ze stanowiska 
sanitarno - technicznego, - z wyjątkiem spraw sani
tamo - porządkowych osiedli. 

Art. 2. Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
przekazuje się dotychczasowy zakres działania Mi
nistra Spraw Wewnętrznych w sprawach kosztów le
czenia. 

Art. 3. Określony w ustawach zakres działania 
wojewódzkich i powiatowych władz administracji 
ogólnej w sprawach, objętych art. 1 i 2, pozostaje bez 
zmiany. 

Art. 4. Urzędnicy i niżsi funkcjonarjusze pań
stwowi oraz pracownicy kontraktowi, pełniący służ
bę w zakresie spraw objętych art. 1 ust. l, z który
mi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządze
nia nie rozwiązano stosunku służbowego, przechodzą 
z tym dniem do działu Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej. 

W zastosowaniu do personelu, pełniącego służ
bę w wojewódzkich i powiatowych władzach admini-


