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a) nazwiska i adresu osób lub p'rzedsię
b10rstw . handlowych, które oddały 
/Zboże do przemiału; 

b) rodzaju zbóż i procentu przemiału; 
c) ilości zboża przyjętego do przemiału 

na cudzy rachunek 'Oraz na zlecenie 
państwowych władz apTowizacyjnych 
(§ 6); 

d) kwoty pobranych opłat przemiał?
wych (§ 5); 

e) ilości wytwo~onych produktów głów
nych i ubocznych (§ 4). 

§ 8. Minister Aprowizacji ustali sposób 
kontroli wykonywania ' niniejszego . ro.zpofZą-': 
dzenia i zarządzeń wydanych na jego podsta-
wie. I 

Poz. 193, 194 i 195 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z .dniem o-głoS'zenia. 

wiz Minister Aprowizacji: 
Kazimierz Sokołowski 

w/z Minister Pr:zemysłu i Handlu: 
Eugeniusz Sz~r 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Jan Dąb-Kocioł 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
Wład~sław Gomułka 

",Minister Skarbu: 
Konstallt~ Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ' ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

./ 

Z dni'a 2 maja 1947 r. 

_ o utworzeniu gminy miejskjej Pynćw :w powiecie, brzozowskim województwie rzeszowskim. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 wrześ
nia 1922 r. w przedmi'ocie zmiany granic oraz . 
rozwiązywania i. tworzenia gmin wiejskich 
(Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) oraz art. 83 usta
wy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmia
nie ustro ju samo:rządu terytorialnego (Dz. U. 
R. P. Nr 35, poz. 294) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyłącza się gromady: Dynów i Przed
mieście Dynowskie z obszaru gminy -wiejskiej 
Dynów w powiecie brzozowskim wojewódz
twa rzeszowskiego. 

§ 2. Z obsza:rów gromad wymienionych 
w § 1 niniejszego rozporzadzenia tworzy się 
nową gminę Dynów z równoczesnym zalicze
niem jej do rzędu miast. 

§ 3. Rozporządzenie mme]sze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia z mor:ą obowiązu
jącą od dnia 1 kwietnia 1946 r. 

Minister Aciministracji Publicznej: 
Edward Osóblw-Morawski 
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. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZIEM ODZYSKANYCH I MINISTRA ADMINISTRACJI 
'FUBLICZNEJ 

z dnia 7 maja 1947 r. 

wydane w P'Or'Ozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu, Odbud'Owy, Zeglugi, 
Leśnictwa, Zdr'Owia, K'Omunikacji i Obr'Ony Nar'Od'Owej w przedmi'Ocie komisyj klasvfi
kacyjn'O ~ szacunk'Owych i komisyj 'Osadnictwa nierolniczeg'O na 'Obszarze Ziem Odzyska-

nych i b. W'Olnego Miasta Gdańska. . / 

Na podstawie art. 24 i 38 ust. 2 dekretu 
z ; dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu 
przez Państwo mienia nierolniczego na obsza
rze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta 
Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. ;389) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołane w rozporządzeniu niniej
szym: 

1) artykuły bełZ bliższeqo określenia
oznaczają artykuły dekretu z dnia 6 grud
nia 1946 r. o przekazywaniu przez Pań
stwo mienia nierolniczego na obszarze 
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Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta 
GdaIlska; 

2) paragraf y QeJZ bliższego ok'reślenia
o2'lIlaczają paragrafy niniejszego rozpo
rządzenia. 

2. Ilekroć w r~orządzeniu plme]Szym 
jest mowa o dekrecie bez bliższego określenia, 
należy przez to rozumieć dekret z dnia 6 
grudni,a 1946 r. o przekazywaniu pnzez Pań
st'WlO mienia nie rolniczego na obszarze Ziem 
Odzyskanych i b. Wolnego MiaJSta Gdańska. 

3. Ilekroć w rOZjpor:ządzeniu mme}szY'm 
mowa jest o Komisji Głównej, komisji wo
jewódzkiej, komisji osadnictwa lub komisji 
odwoławczej, bez bliższe~o określenia, należy 
przez to odpowiednio rozumieć Główną Ko: 
misję Klasyfikacyjno-Sza·cunk'Ową, wojewódz
ką' komi1sję klasyfikacyjno - szacunkową, ko
misję osadnictwa niel'Olnicze~o lub odwoław
czą komi'sję osadnictwa nier01niczego, prze-
widziane w dekrecie. . 

§ 2. 1. Komisja Główna skl,ada się z po
wołanych imiennie 14 członków i 14 zastęp
ców. Po dwóch członków i po dwóch zastęp
ców wytZnaczają Ministrowie Ziem Odzyska
nych i Admini'stra,cji Publicznej, a po jednym 
członku i jednym zastępcy Ministrowie: Skar
bu, P,nzemyslu i Handlu, Odbudowy i Obl'Ony 
Narodowej oraz Prezesi Centralnego Urzędu 
Planowania i Głównego Urzędu Planowania 
Przestrzennego, jak również Centralna Komisja 
Zwią:zJków Zawodowych, Związek Rewizyjny 
SpółdZ'ielni R. P., Zwią'Zek Izb Przemysłowo
Handlowych oraz Związek Izb Rzemieślni
czych. 

2. Zastępca członka może brać udział 
w obradach z głosem doradczym, a w razie 
nieobecności osoby, którą zastępuje, bierze 
w nich udział 'Z gło'sem stanowczym. 

§ ,3. Przewodniczącego Komisji Głównej 
oraz jego zastępcę ' wyznacza spośród ~ człon
ków Komisji Głównej Mini.ster Ziem Odzy
skanych w porozumieniu z Ministrem Admi
nistracji ~ Publicznej. 

§ 4. ' Komisja Główna podejmuje uchwały 
na posiedzeniach plenarnych. 

§5. W sprawach, dotyczących mienia na
leżącego do właściwości min~strów, nie wy
mieniQIlych w § 2, lub mienia, w którym mi
nistrowie ci są zainteresowani, w posiedze
niach Komisji Głównej bi!orą udział ż głosem 
stanowczym delegaci tych ministrów. Delega
tów tych wyznaczają właściwi mini!strowie 

bądź na wnios3k przewodniczącego Komisji 
Główńej, bqdź z wła'snej inicjatywy. 

§ 6. Porządek obrad Komisji Głównej oraz 
terminy jej posiedzeń ustala przewodniczący 
i przesY!:l 'wwiadomienia o terminie i porząd
ku obrad członkom . Komi>sji Głóvmej oraz 
wszystkim ministrom nie wymienionym w § 2. 
Zawiadomienia doręczyć należy na tydzień 
przed wyznaczonym terminem. Okoliczność 
doręczenia zawiadomień należy stwierdzi~ 

. w protokóle posiedzenia. 

§ 7. Dla ważności uchwał Komisji Głów
nej konieczna jest obecność przynajmniej 
7 członków. 

§ 8. Uchwały Komisji Głównej zapadnją 
zwykłą większością głosów. W razie rów
ności głosów ro.z'strzyga gros przewodniczące
go. 

§ 9. Komisja Główna działa przy Mini
strze Ziem Odzyskanych. . 

§. 10. 1. K,omi'sja Główna sprawuje nad- . 
zór nad działalnością komisyj wojewódzkich. 

2. Komi'sja Główna może uchylić lub zmie
mc w drodze nadzoru uchwałę wojewódzkiej 
komisji, o ile osoby trzecie nie nabyły praw 
w związku z tą uchwałą. 

§ 11. Komisja Główna może powoływać 
rzeczoznawców celem wysłuchania ich opinii. 

§ 12. 1. Komisja wojewódzka składa się 
z wojewody oraz z członków powołanych po~ 
jednym dla każde~o zespołu komisji przez 
Ministrów: Ziem Odzyskanych, Skarbu, Od
budowy oraz Przemysłu i Hanolu, jak również 
przez Prezesów Centralne~o Urzędu Planowa
nia i Główne~o Urzędu Planowania Prze
r>trzennego ora'z przez prezydium wojewódz
kiej rady narodowej. Dla spraw, dotyczących 
mienia polożonego na obszarze b. Wolnego 
Miasta Gdańska, w skład komisji rzamiast de
legata 'powołanego przez Ministra Ziem Od
zyskanych wchodzi delegat wyznaczony przez 
Ministra Adm~nistracji Publicznej. 

2. Ponadtó Ministrowie nie wymienieni 
w ustępie poprzedzającym mogą wyznaoyć 
po jednym delegacie dla zespołów, VI których 
pracach są zainteresowani. D~legilci ci biorą 
udział w posiedzeniach plenarn..ych · zespołU 
z głosem stanowczym 

3. W obradach komis;fi biorą udział z ' gło
sem doradczym przedstawiciele 

1) okręgoweg'o urzędu Ukwid4't!YJlle~(ł.; 
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2} okIęgowej rady Związków Zawodowych; 

3) okręgu Zwi<:-zlm RC"Nizyjne~'o Spóldzi~lni 
R. P.; 

4) izby p'rzemysłoWlo-handlowej; 

5) izby rzemieślniczej; 

6} okręgqwej izby lekaToskiej; 

1} okręgowej izby lelca'rsko-dentystycznej; 

8} okręgowej izby aptekarskiej; 

9) zarządu gminnego, właściwego ze wzglę
du na położenie mienia; 

lO} Związku 03adników Woji>l~owych. 

4. Przewodnlczącym wojev/ód!zkiejkomi-
sji jest 'w'Ojewoda, a zastępcą jego jeden 
z CZł01Tków komisji wyznaczony przez Mini
stra Ziem Odzyskanych. Dla sprew, dotyczą
cych mie nia położonego na obszarze b. Wol
n2~0 Miast,a Gdańska, zastępcę przcwodni
CZąC3go wyżnacza Minister AcL.'1lini'stracji 
Publicznej. 

§ 13. 1. Komi:::jJ. vl'o~ew6dzka orzeka 
w zespoi:ach. 

. 2. Podziału na ZE:sIJoły i powolenia prze
wouni.C'zący:::h każdego zespołu spośród jego 
członków dokonuje prze"lOdniczący komisji. 

I 2. Zesp6ł orzeka w sprawach określonych 
VI art. 19 pkt 1 na posiedzeniech plenarnych, 
a w pozo ~tQ.łych spmwach na ścisłym lwmite
cie czs'E".,',::>lu wslda cl-?::e: IJI'Zewodn;. cz~ :e;:!o Z2-
społu oraz delegatów m inistrów: Skarbu, Od
budov/Y, Przemysłu i Handlu, jako też przed
stawiciela. wojewódzkiej re.dy narodowej, po 
wysluchcmiu o~inii deleqatów instytucyj wy
mienionych w~ § 12 ust. 2. 

4. Zawiadomienia o terminie 'i pOT'Ządku 
obrad posiedzeń wysyła przewodniczący ze 
społu. Niedoręczenie zawiadomienia ,wszyst
kiin członkom, którzy mogą brać udział w p.o
siedzeniach plene.rnych bądź teź w posiedze
niach ścisIego komitetu zespołu z głosem st a
nowczym, powoduje nieważność uchwał pow
ziętych na posiedzenil. Okoliczność doręcze
nia zawiadomienia powinna być stwierdzona 
w protokóle po siedzenia. 

,-§ 14, a,. Qla ważności uchwał powziętych 
tla'-pool:.e'_~~ ~lenarnych bądź też na po
siedze niach ścislego komitetu zes~)Ohl , wyma
~ana jest obecność co najmnie] 3/5 członków, 

'W"d/j'a~~ "'!:~ład ścisłego komitetu ze
fipołu .• . 

2. Uchwały zapadają większością głosów 
oddanych. W ra'zie równości głosów rozsl-j:zy
ga głos przewodniczącego. 

§ 15. 1. Każdy członek , komisii woje
wódzkiej, biorący udział w posiedzeniu ' rze
społu z gl'osem stanowczym, może w ciągu 

dwóch tygodni od zapadnięcia uchwały kD
llllisji powziętej na posiedzeniu tego zespołu, 
wnieść s'P'rzeciw na piśmie na ręce przewod
niczącego komisji (art. 20). 

2. Przewodniczący komisji niezwłocz,nie 

po wpłynięciu sprzeciwu pl'1Zesyła sprzeciw 
ten wra,z z aktami sprawy do Kom~sji Głównej. 

§ 16. 1. vVniesienie sprzeciwu wstrzy
muje wykonanie uchwały komi,sji wojewódz
kjei w części objętej sprzeciwem. 

2. Komisja Główna może: 

l} sprzeciw odrzucić; 

2} uchylić uchwałę komisji w'ojewódzkiej 
i przekazać jej sprawę . do ponownego 
rO'\lPatrzenia; 

3} uchylić uchwałę komisji wojewódzkiej 
i powz;iąć ostateczną decyzję . 

§ 17. Przepis § 11 stoSUj2 się odpowiednio 
40 komisji wojewódzkiej. 

§ 18. 1. Ostateczne uchwały komisji wo
jewódzkiej oraz powz ięte w trybie § 16 ust. 2 
p:ct 3 uchwały Komisji Głównej ogłaszane bę
dą VI wojewódzkich dziennikach urzędowych, 
wkściwych ze względu na polożenie m.fenia. 

2. Ogło.szenie zarządz.a przewodniczący 
komi,sji y.rojewódzkiej, 'przesyłając jednocze!'l
nie poświadczony przez siebie odpis uchwały 
komisji osadnictwa, właściwej ze względu na 
położenie mie-nia. 

§ 19. Komisje osadnictwa dzia.łają przy 
powiatowych władzach administracji ogólnei. 

§ 20. W skład komi'sji osadnictwa wcho
dzi: prrzewociniczący komisji, . którym jest sta
rosta lub powołany przez niego urzędnik re
feratu osiedleńczego starostwa, oraz delegaci: 
powiatowej bądź miejskiej rady narodowej, 
pov'Tiatowej rady związków zawodowych, po
wiatowego oddziału . Związku Osadników 
Vlojskowych, instytucji kredytowej upoważ
nionej w trybie art. 26 przez Ministra Skarhu 
do zawierania umów sprzedaży lub umów 
dzierżawy, tudzież powiatowego oddziału Pań
stwowego Urzędu . Repatriacyjne-j!o. Każda 
z powyższych władz i instytucji wyznacza t y -
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lu delegatów, ile utworzonych jest w danej I uchwałą, przewodniczący zawiadamia komisję 
k,omisji osadnictwa zespołów; wojewódzką. 

§21. 1. Dla orzekania w sprawa.ch, naIe
żących st'osownie do postanowień dekretu do 
wł,aściwości komisji osadnidwa, tworzy się 
zespoły orzekające. 

2. W skład Z2!Sp"oł-u wchodzą: - ... -7~"""'-- '

.1) przewodniczą'cy komisji osadnictwa lub 
powołany imiennie przez starostę urzęd

. 'nik referatu osiedleńczego starostwa, jaklO 
. przewodniczący zespołu, 

:) delegat powiatowej rady nall"Ocl0wej bądź 
w mitistach wydzielonych ~ miejskiej 
.rady nal'Odowej, wlaściwęj ze względu na 
siedzibę komi'sji, 

~ 

3) delegat powiatowej rady związków rzawo
?owych; 

4) delegat powia towego oddziału Związku 
Osadników .W·ojskowych; 

5) dele~at instytucji kredytowej, upoważnio
nej w trybie art. 26 p'rzez Ministra Skarbu 
do zawierania umów sprzedaży lub umów 
dzierżawy; 

6) dele?,at powiatowego oddziału Państwo
wego U;:zędu Repatriacyjnego. 

3. Z głosem doradczym w posiedzeniach 
z?społu biorą nadto udział: 

l) delegat gminnej rady narodowej, właściwej 
ze względu na położenie pr:zekazywane~o 
mienia; 

2) delegat właściwe~o ze względu na ro::lz,:tj 
mienia samorządu gospodarczego lub za
wodowego (izby przemysłowo-han'dl'0wei, 
rzemieślniczej, lekarskiej, lekarsko - den
tystycznej, aptekarskiej itp.); 

3) d~122at oddziału Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni R. P.; 

~) delegat o]Jwodowego biura likwidacyjne
go. 

'4. Ilość zespołów określi wojewoda na 
wniosek sta,rosty. 

§ 22. Komisja csadnictwa orzeka na pi
s ?:mny wnicsek osoby, ubie~ającej się o prze
\cazanie mienia. 

§ 23. Komisja osadnictwa orzeka c prze
kazaniu mienia nie wcześniej niż po upływie 
miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały komisji 
.... ·ojewódzkiej, stosnmie do § 18. 

§ 24. 1. Jeżeli wniosek dctyczy mienia . 
nie objętego cgłoszoną uchwałą, przewodni
czący komisji osaclnictwa nie wszczyna postę
powania do czasu powzięcia uchwały przez 
komisję wojewódzką. O wpłynięciu wniosku, 
dotyczącego mienia nie objętego cgłoszoną 

2. PrzeVc~odniczący komisji wszczyna po
stępowanie z urzędu pc prawomocnym rcz
strzygJli~ciu, że mienie podlega ' przekazan:u 
w trybie dekretu. 

§ 25. 1. PrzewOdniazący komisji osadnic
tv.ra po o trzymaniu wniosku i stwierdzeniu, . że 
dotyozy cn mienia, pcdleRającegO' przekaza
niu, przydziela rozpoznanie w'niosku jednemu 
z zespołów. . 

2. Jeżeli w sbosuhku do określonego mie
nia wpłynie więcej niż jeden wniosek, prze
ka'Zuje się wszystkie wnioski jednemu zespo
łowi w celu łącznegO' rozpcznania. Przepis ten 
stosuje się cdpowiednio w przypadku wpły

nięcia nowego wniosku, dotyczącegO' mienia, 
będącegO' już przedmiotem obrad zespołu. 

§ 26. Dla ważności decyzji komisji osad
nictwa wymagana jest obecność na posiedze
niu co najmniej 4 członków zespołu, mających 
głos stanowczy. Decyzje w sprawie przeka
zania mienia zapadają większością 2/3 głosów 
obecnych członków zespołu. ,w innych spra
wach decyzje zespołu zapadają zwykłą więk
szością oddanych głosów. 

§ 27. 1. Do trybu postępowania przed . ko-
misjami oS3dnictwa i komi,siami odwc-
ławczymi stosuje się cdpowiednio przepisy ' 
rozporządzenia Prezydenta' Rzeczypospoli
tej z dnia 22 marca 1928 r. . o po
stępowaniu administracyjnym (DZ. U. R. P. 
Nr 36, poz. 341) w brzmieniu ustalonym roz
porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitei 
z dnia 20 Rrudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr '100 , 
poz. 976) i ustawą z dnia 11 stycznia 1938 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 16). o ile dekret lub 
r'ozpol'ządzenie niniejsze nie stanowi inaczei. 

2. Przepis art. 90 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolite j z dnia 22 marca 1928 r. 
o postępowaniu administracyinym nie ma za
stosowania do cdwołań od decyzji kómisji 
osadnict wa. 

§ 28. 1. Decyzja komisji O'sadnictwil 
Q przekazaniu mienia zawierać powinna: 

1) numer i datę decyzji craz nazwę komisji 
osadnictwa; 

2) skład oscbowy zespołu ze wskazaniem 
władzy lub instytucji reprezentowanej 
przez każdego członka zespołu; 

3) pcwołanie się na podstawę pravvną; 
4) imię, nazwisko i adres csoby, na rzecz 

której przekazuje się mienie; 
5) dokładne oznaczenie mienia, ze wskaza

niem numeru i daty wojewódzkiegO' dzien-
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nika urzędowego, w którym zamieszczo
na zOIstała uchwała komisji wojewódzkiej; 

6) wskazanie trybu i warunków przekazania 
mienia, cenę lub czynsz OWIZ sposób za
płaty, jak 'również inne szczegółowewa
runki przekazania; 

7) uzasadnienie decy zji; 
8) pouczenie o środkach odwoławczych, 

9) podpisy . _ ws'zystkich członków zespołu, 
biorących udział w powzięciu decY1zji. 

2. Członkowie zespołu komisji osadnictwa 
mogą przy podpisywaniu decyzji zaznaczyć 
swe odrębne zdanie przez umieszczenie przy 
podpisi~ słów: "przy odrębnym zdaniu". Uza
sadnienie odmiennego zdania powinno być 
dołączone do protokółu. 

§ 29. Odpis decyzji, o której mowa w § 28, 
doręcza się z urzędu owbom, które przed jej 
powz.ięciem zgł,osiły wn~osek o przekazanie 
mienia. Odpisu uz,asadnienia odrębneoo zda
nia nie doręcza się stronom. 

§ 30. Komisje odwoławcze działają przy 
wojewódzkich władzach administracji ogólnej. 

§ 31. Komisja odwoławcza składa się 
z przewodniczącego komisji odwoławczej , któ
rym jest wojewoda lub powolany przez niego 
urzędnik wydziału osiedleńczego urzędu wo
jewódzkiego, oraz z delegatów wojewódzkiej 
rady narodowej, okręgowej rady związków 
zawodowych, instytucji kredytowej upoważ
nionej w tryhie art. 26 przez Ministra Skarbu 
do zawie rania umów sprzedaży lub umów 
dzierżawy, wojewódzkiego oddziału Państwo
wego Urzędu Repatriacyjnego i zarządu wo
jewódzkiego Związku Osadników Wojsko
wych. Każda z władz i instytucji wyznacza 
tylu delegatów, ile utworzonych jest przy 
danej komisji odwoławczej zespoł6w. 

§ 32. 1. Do rozstrzygania odV{ołań tworzy 
się zespoły komisji odwolawczej~ 

2. W skład zespołu wchodzi: 
1) przewodniczący komisji odwoławczej lub 

powołany przez wojewodę~ urzędnik wy
działu osiedleńczego urzędu wojewódz
kiego jako przewodniczący zespołu; 

2) delegat wojewódZkiej rady narodowej, 
wytznaczony przez prezydium tej rady; 

3) delegat okręgowej rady związków zawo
dowych; " 

4) delegat instytucji kredytowej, upoważ
nionej w trybie art. 26 przez Ministra 
Skarbu do zawierania umów sprzedaży 
lub umów dzierżawy; 

5) delegat wojewódzkiego ' oddziału Państwo
wego Urzędu Repatriacyjnego; 

6) delegat zarządu wojewódzkiego Związku 
Osadników Wojskowych.. 

3. Z gŁosem doradozym w posiedzeniach 
ko~~sji odwoławczej biorą ponadto udział: 

l) delegat gminnej rady narodowej, właści
wej ze względu na poł'oienie przekazywa
ne~o mienia; 

2) delegat właściwego ze względu na rodzaj 
mienia samorząIdu gO'spoda'rczego i zawo
dowego . (izby przemysłowo - handlowej, 
rzemieś}niozej, lekarskiej, ' lekarsko-den
tystycznej, ~ptekarskiej itp.); 

3) delegat okręgowego urzędu likwidacyj
ne~; 

4) delegat okręgu Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni R. P. 

4. Ilość zespołów poszczególnych komisji 
ok'reśli na wni:osek wojewody Minister Ziem 
Odzyskanych, a dla spraw dotyczących mie
nia poło2lonego na terenie b. ' Wolnego Miasta . 
Gdańska - Minister Administracji Publicz
nej . 

§ 33. Przepisy §§ 25, 26, 21, 28 i 29 mają 
odpowiednie zastosowanie do komisji odwo
ławczej. 

§ 34. Rozporządzenie nmle]SZe wchodzi 
'w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Ziem Odzyskanych: 
Wład»sław G omułka 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Przemysłu i Handlu: 
Hilar» Minc 

Minister Skarbu: 
Konstant» Dąbrowski 

Minister Odaudowy: 
Michał Kacz,orowski 

Min~ter Zeglugi: 
Adam Rapachi 

Minister Leśnictwa: 
Bolesław Podedworn» 

Minister Zdrowia: 
Tadeusz Michejda 

Minister Komunikacji: 
. . Jan Rabanowski 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał Ź»miershi 

Mars~arek Polski. 


