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".Art. . .1; W okl'esie do dnia 31 grudnia 
:t949 r. Minister . Sprawiedliwości i władny jest 
w razie ppróźnienia sit< $tanowiska 'notari~z.a po
wierzyć czasowo sędziom lub prokuratorom p'd
nienie obowiązk6w notaóusza". 

Art. 3. A.rt~ 5 ust. I ' dekretu z dnia 22 lu-: 
tego 1946 r. o rejestracji i . przymusowym za
trudnieniu We wf;.dza,ch wymiaru sprawiedliwości 
osób, mających kwabfibcje . do objęcia stano
wiska sędziow.:iki,ego (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 65), 
zmienLo.ny <lirt. I pkt I dekretU: z dnia 3 stycz
nia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 2I), -otrzy-
muje brzmienie następujące: " 

,,1. ,Minister Sprawiedliwości moze do dnia 
3I grudnia 1949 r. w drodze' zarządzenia powolać 
osoby zarejestrowane do pracy we władzach wy-

.\ 

miaru · sprawiedliwości na okr~ czasu . nie dłuższy 
niż jeden rok" . . 

Art. 4. ~!ykonan!e ' ' !1:~ejszego dekretu PO:" 
rucza SIę Minis-trow: Spraw~edlłwości. 

Art. 5. Dekret nInieJszy wchodzi w zycie 
z dniem ogloS'zenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
. Bolesław Bierut 

Prezes Rady Min]s'trów: . 
Józef Cyrankiewicz 

Mimster Sprawiedliwości: _ 
• . Henryl( Swiqt1wwskl 
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DEKRET 

z dnia 22 października 194/ 1 • 

o unormo,,'aniu stosunku pracy' pracowników publicznych przebywających Za granicą. 

. Na mocy art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r o ustroju i zakresieaz'ia
łania najwyżsżyCh oF.ga,nów Rze.czypospolitej Pol
sbej i 'ustawy ,z dnia: 4 lipca 1947 r. o upow<J,.ż
nieniu Rzą,du do wy'qawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. p. R. P. Nr 49, poz: 252) - Rada 

/ Ministr6w postanawia, a Rada P;łństwa zatwier-
dza, co następuje: . 

Art. l. r. Z mocy 'samego prawa uznaje ' się 
stosunek pracy pracowników publicznych przeby
wający~ za grani,cą w dniu wejścia wżycie de'
kretu nIniejszego za rozwiązany, a ich prawa na
byte z _tytułu 'poprzedniej słuŻ'by za wYgasłe. 

, 2. Wyga9nięcie praw. z tytułu poprzedniej 
służby obejmuje co -do żołnierzy zawodowych 
.również, utratę , stopni wojskowych. 

, 4. Uwzględniając warunki repatriacji z po
szczególnych obszarów, . Rada Mi.nistr6w moze 
w drodze rozpo'rządzeń przedłużać termin okre~ 
ślony: w pkt a) 'ustępu poprzedzającego; 

-' Art. ~. W przypadka:::h zasługujących na 
szczególne uwzg,lędnipiie może wbściwy minister 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu za zgoc '1 
Prezesa Rady 'Ministrów ptzywrócić pracowni
~owi pu~licznen~u, a w razie jego śmierci -
po_zcstałeJPQ mm Ż011le i ' dzieciom, utracone 
prawa. 

Art. 3. Zapracown:ikóW: pubiicznych w ro
zumieeiu dt>kretu niniejszego uważa się pracow' 
n ików . wszelkiego rodzaju wbdz, urzędów, zakła.., 
d ów, instytucji i przedJsiębiorstw pa'ństwowych, 
~amorządowych i J1Ublicznych, bez względu na 
charakter stosunku pracy i przepisów prawnych 

P . • ' . . d lub umownyGh regul~acych ten stosunek. . 3. rzepl'sy ust . . l 2, me stosują SH, o: -~ 

a)' pracowników, którzy powrÓ'cą do kraju Art. 4. Pr-zepisy dekretu z ,! dn ia I4 '9 aja 
i najdalej w ciągu 3 miesięcy 'od dnia 1946 r. o tymczasowym· unormowaniul_ stosunku 
wejścia w życie dekretu niniejszego zgło- służbow~go funkcjonariuszów państwowych (Dz. 
szą się do p:':Ky; U; R. P, Nr 22. poz. 139) stosuje się odpowięd-

nio do pracowni.ków wyhlienionych ,wart. l ust. 
b) pracowników przebywają,cych za granicą 3 pkt a) dekretu niniejszego, o ile podpadają pod 

z tytułu swych obowiązków służbowych zakres działania dekretu z dnia I4 maja 1946 r. 
lub w czasie udzido'le'go iI11 urlopu. I (art. l ust. l), z tym, że do funkcjona,riusz6w 
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tych nie stoSuje s~« art. 3 ust., 2 powolanego ,de
kretu. 

Art. 5" Wy.konanie dekretu "niniejszegó po
rucza się Prezesowi -R;tdy Ministn$w i wszyst
kim ministrom, każdemu w zakresie jeg~ działa
ma. 

Art. 6. Dekret niniejny wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

, Prezydent Ruczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Jozef Cyran.kiewicz 

Min:'5 tcr Óbrony Narodowe'j: 
Michał Zymierslfi ( 
. Marszałek Polski 

Minist'er Spraw Za:gratnicznych: 
w z. S tanisław , Leszczycki 

Minister Administracji ' Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Mi-uister Ziem Odzyskanych: 
Władysław Gamulka 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
SlanisJaw RadkJewicz 

Minister Skarbu: ' .. 
Konstanty DqbrowsJd . 

Minister Sprawi~dliwości: 
Henryk Swiqlkowski 

Minister Oświaty: 
w z. Eugenia r~'assowska. 

Minister P~Z'emysłu i Handlu: . 
Hilary Minc 

Minister Rolnictwa Reform Rolnych: 
Jan Dąb-Kocioł 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
w z. Tqdeusz Kochanowicz 

Minister Kultury i, Sz~uki: 
w z. Leon Kruczkowski ' 

Mimiśter Żeglugi : 
Adam Rapacki' 

Minister Leśaictwa: 
Bolesław Podedworny 

Mi-uis'ter Kom~nikacji: 
Jan Rabanowski 

, Minister Poczt i Tdegrafów: 
Józef 'Pulek 

Minister Zdrowia: 
w . ż. ' Bogusław Koźui:> znik 

Minister Odbudowy: 
Michał KaczoTowskl 

Ministel' ~prewizacji: 
,Włodzimierz Lechowicz " 
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.' 

z dnia 22 października 1947 r. 

w sprawie zmiany ro.zporządzenia Prezydenta RzeczypospolItej z dnia 16 marca 192'8 r. 
c umowie c pracę robotników. 

, . 
Na pedstawie art. 4 Ustawy Kenstytucyjnej 

z dnia 19 lutego. 1947 r. o ustroju .i zakresie 
działania najwyższych organow ,Rzeczypospelitej 
Pelskiej i ust awy z ' dnia 4 lipca 1947 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydaw<linia dekretów z mo
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, pez. 252) -
Rada Minist rów pest;ma wia, a ' Rada Państwa 
zatw'ierdza, co , następuje: 

,Art. I. Art. II ust. 4' pkt '3,) rożporząd~e-.. 
nia Prezydenta .Rzeozypospolitej z dnia 16 marca 
] 928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. ' 
R. P. Nr 35, poz. 324) otrzymuje brzmienie na
stępujące: 

~ "a) w ciąg"u trzech n:lleSlęcy w razie ni"e" 
stawienia' się robotnika do pracy wskutek niesz-


