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ROZPORZĄDZENIE RADY MINlST~ÓW 

z dnia 1 sierpnia 1946 r. 

o u"naniu ,,~I)botnjczeio Towal'zystwil Przyjaciół Dzleci" za stoWill'z,szenłe wyższe' 
uiyteczności. 

Na podstawie art. 46 i 47 prawa o sŁowa
rzyszeniach z' dnia 27 paiciziernika 1932 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 94, poz. 808) zarządza się, co na
stępuje I 

§ 1. Stowarzyszenie "Robotuicze Towa
rzystwo Przyjaci6ł Dzieci" z siedzibą w Wa.r
szawie zostaje uznane za st\')warzysz~nie wyż
szej użyteczności. 

§ 2. Równocześnie powyższemu stowarzy
szeniu nadaje sięatatut, który będzie ogłoszony 
w' "Monitorze Polskim". 

§ 3. Wykonanie ' rozporządzenia niniej
szego porucza się Ministrowi Administracji Pu
bliczneJ. a na obszarze Ziem Odzyskanych -
Ministrowi Ziem Odzyskanych, w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, oraz 
Ministrem Zdrowia i Ministrem Oświaty. 

§ 4. Rozporzl\dzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem orłoJlzenia. 

wIz Prezes Rady Ministrów 
i Minister Ziem Odzyskanych I 

Władysław Gomułka 

Minis-ter Administracji Pub licznej: 

Władysław Kie.rnik 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Adam Kuryło'll.licz 

Minister Zdrowia I 

Franciszek Litwin 
Minister Oświaty : 

C'Z('s!aw Wycech . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. 

z dnia 5 września 1941., r. 

o okręgach szkolnych. 
I 

N. podstawie ari. 2 ustawy z dnia 4 6) łódzki, obejmujący obszar . wojewódz-
czerwca 1920 ~. o tymellłasowym ustroju władz twa łódzkiego i m. Łodzi, z siedzibą Kurdara 
szkolnych (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 304) Okr'igu Szkolnego w Łodzi; - , 
. w brzmieniu zmienionym art. 53 rozporządzenia 7) olsztyński, obejmujący obszar woje
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia wództwa olsztyńskiego, z siedzibą Kurałora 
1934 F. o unormowaniu właściwości władz Okręgu Szkolnego w Ols1.tynie; 
i trybu postępowania w niektórych działach 8) pomorski, obeJmujący obszar woje
administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, wództwa pomorskiero, z siedzibą Kurator. 
poz. 976) zarządza się, co następuje,: Okręgu Szkolnego w Toruniu;, 

§ 1. Dla celów administracyjnych w za- " 9) poznański, obejmuj~cy obszar wole-
kresie nauczania, wychowania.i opieki nad dziec- wództwa poznańsk!ego, z siedzibą Km:atora 
kiem dzieli się obsur państwa na następujące Okręgu Szkolnego w Poznaniu; 
okręgi szkolne: 10) rzeszowski, obejmt~iący obs2,ar- woje-

1) białostocki, obejmujący obszar woje- wództwa rzeszowskiego, z siedzibl\ Kurator. 
wództwa białostockiego, z siedzibą Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie; 
Okręgu Szkolnego w Bi~łymstoku; 11) śląski, obejmuJący obszAr wojewódz-

2) rdański, obejmujący obszar wolewódz- twa śląskiego, z siedzibą Kuratora Okręru Szkol-
twa gdańskiego, z siedzibą Kurałora Okręgu nego w Katowicach; . 
Szkolnego w Sopocie; 12) IZczeciński, obejmujący obaząr' woie-

3) kielecki, obejmujący obszar wojewódz- wództwa szczecińskiego, z siedzibą Kuratora 
twa kielecki"go, z siedzibą Kuratora Okręgu Okręgu Szkolnego w Szczecinie; 
Szkolnego w Kieic!lch; 13) warszawski, obejmujący obszar woje-

4) krakowski, obejmujący obszar woje- wództwa warszawskiego i m. st. Warnawy, 
wództwa krakowskiego. z siedzibą Kuratora z siedzibą Kuratora Okręgu Szkolnego w War-
O .C 'ęgu Szkolneg0 w Krakowie; szawie ; 

5) lubelski, obejmujący obszar woiewódz- 14) wrocławski, obejmujący obszar woje-
twa hlbelskiego, z siedzibą Kuratora Okręgu wództwa wrocławskiego. z siedzibą Kuratora 
Szkolnego w Lublinie; - Okręgu Szkol nero we Wrocławiu. -




