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Za I}.ząd Stanów: Zjednoczonych Pour le Gouvernement des Etats- For the Government ~f the United States of America:
Unis d'Amerique:
Ameryki:
L. W. DOUGLA'!; . .
L. W t DOUGLAS.
L. W. DOUGL:\S.
Za Rz '..d Wen ezu ~ li:

Ad

r

Pour le Gouvernement du
.For the Government of VeneVenezuela:
zuela:
L. CABANA.
L. " CABANA.
L. CABANA.
Ad referendum.

refęrend'Clm.

.'

Ad referend~h1.
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OSWIADCZENIE . RZĄDOWE
- z dnia 13 września 1948 r .

w sprawie ratyfikacji przez Polskę Prótokółu podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r.
w przedmio~i~ zmiany Układu londyń~o z · dnia 27 lipca 1946 r. o pat4.mtach niemieckich.
nie dnia 27 lipca 1946 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r.
Nr 9, poz, 59). '

Podaje się niruejszym do wiadomości, że dnia
30 sierpnia 1948 r .' na~tąpiło podpisanie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej deklaracji ratyfikacyjnej • Protokółu podpisanego w Londynie dnia
17 lipca 1947 r. w pl:ó1'edmiocie zmiany Układu
o patentach niemieckich podpisanego w Londy-

Minister Spraw Zagraqicznych:
Zygmunt Modzelewski '
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DEKRET
z dnia 6
o r ocie

ślubowania

października

minist rów, funkcjonariuszów p aństwowych, sędziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeńs twa publicznego.

Na podstawie art. 4 Ustawy K onstytucyjnej
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakr esie działani a n ajwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 25 Cłrerwca 1948 r. o upoważ
n ieniu Rządu do wydawania dekr etów z mocą
ustawy (Dz. -U. R. P. Nr 33, poz. 223) - R ada Ministrów postanawia, a Rada ' Pa ństw a zatwierdza,
co n astępuj e:
Art. 1. Ministrowie, funkcjonariusze pal1stwoi prokuratorzy oraz funkcjonariusze
służby· bezpieczeństwa publicznego składają przed

wl,

1948 r .'

sędziowie

obj ęcie m urz ędu ślubowanie według n astępującej

roty:

tycznego Państw a P olskiego, któremu wiernoscl
zawsze dochowam ; ochraniać i umacniać ład, oparty na społecznych, gospodarczych i pol1tycznych
zasadach ustrojowych P olski Ludowej; str zec niezłomnie honoru i godności Narodu oraz pfzepisów
prawa; u macniać poszanowanie prawa i w ierność
dla demokratycznego P aństwa Polskiego, okazywać najwyższym organom Rzeczypospolitej Pol ..
skiej należr'ry im posłuch, wypełniać obowiązki mojego urzędu sumiennie i z całą świadomością cią~
żącej n a mnie odpowiedzia l ności, a Vi postępowa 
niu kierować się zasadami u czciwości i spr awiedliwości społecznej,
mając
wszystkich obywateli
w rów nym poszanowaniu i broniąc nieugięcie
swobód demokratycznych.

A. Ministrowie
B. Funkcjonariusze

uroczyscle na powierzonym mi urzę
dzie · Ministra dążyć ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokra-

Pań stwow i

Slubuję

Ślubuję uroczyście

wisku

na powierzonym mi stanow moim zakresie.

urzędowym przyczyniać się

"

;~~'

! . -,

WOI-l .

dzia41.nili ze wszystkich sił do ugruntowania
Jednocześpie traci moc dekret Poll:lki~g(? &o~
i--"~' hości, niepodległości i potęgi demokratycznego
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 28 gl:udnia
, Państwa Polskiego, którerp,u 'wierrwści zawsze do- 1944 r. o ślubowaniu urzędników państwowych
" _~' chowam, str,~ec niezłomnie przepisów prawa; ,m a- i sędziów (Dz. po. R. P. Nr 18, poz 94).
jąc wszystkich obywateli'w równym poszanowaniu; ,
umacniać , poszanowanie prawa i' Wierność dla dePrezydent Rzeczypospolitej:
mokratycznego' -Państwa :Polskiego; obowiązki mó-,
Bolesław Bierut
;"
' iego _urzędu wypełniać gorliWie i surhi~mriie~ pole- ,
<*nia moich przełożonych , Wykon)rwać dokł!lonie; '
,"
~.
;, dochąwać tajemnicy służb'owej, ,a W. 'postępowaniu
r~ezes Rady Ministrów:
i~ .
kierować się zasadamf godności, uczciwości i spra-"
.,Józef Cyrankiewicz
wiedli~ości spo4!cznej.
'

,

"

~' {'
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,

,,'

C.

S~iowie

.

"'", W'it;pf ezes Rady 'l4inistrów .
,i Minis~r' - Ziem Odzyskanych:

i Prokuratorzy

~

Ślubuję uroczyście na powierzonym 'mi stanowisku sędziego (prokuratora) przyczyniać się w
lrtoim zakresie działania ze wszystki<;h sił , do
ugruntowania wolności, niepodległ ości i potęgi - demokra tycznego Państwa Polskiego, któremu wierności zawsze dochowam; ochraniać i umacniać ' ład,
oparty na społecznych, gospodarczych i politycz'nych zasaiiach ustrojDwych Polski Ludowej; strzec
niezłomnie przepisów
prawa, mając wszystkich
obywateli w równym poszanowaniu; umacniać poszanowanie prawa i wierność dla demokratycznego
Państwa
Polskiego; ,,' obowiązki mojego urzędu
wypełniać gorliwie L 'sumienńie, sprawiedliwość
wymierzać bezstronnie ,według mego sumienia
i zgodnie z przepisami prawa, dochować tajemnicy
~ , służbowej, a w postępowa"niu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecz

f

~.

:

.

Władysław' Gomułka

Wiceprezes Rady ,Mini!'.)!,w:
, Antoni Koriyckj '

I

, ." " Minister:

.. Wincenty
Minister:

' ~zyrnowskj '

,-

Wincenty Barano;"'ski

Minister Obrony

Naro~owej:
Michał

Zyrnierski
Polski

Marszałek

nej~

/'

-' ,

.

MInister Spraw Zagranicznych:

D.Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa
,
Publicznego

w z.

Stanisław

Leszczycki

N'

Ślubuję uroczyście stać na straży' wolności,
niepodległości i bezpieczeństwa Państwa Polskiego,
dążyć ze wszystkich sił do ugruntowania ładu wewn ętrznego, opartego na
społecznych, gospodarczych i politycznych zasadach ustrojowych Polski
Ludowej i z całą stanowc:ilością, nie szczędząc
swych sił, zwalczać ,jego wrogbw.
Ślubuję

uroczyscle strzec i dochować tajemnicy s~żbowej, rDzkaiy przełożonych wykonywać
wiernie i obowiązki moje wypełniać gorliwie i sumiennie.
Ślubuję uroczyście ·stać na straży ~aw Rzeczypospolitej, mieć wszystkich obywateli W równym
poszanowaniu, a w postępowaniu kierować się za.,.
sadami godności, uczciwości i sprawiedliwości spo-

Minister Admiriistracji .Publicznej:
Edward Osóbka·Morawskl

Minister

Bezpieczeństwa

Stanisław

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

życie ,

Radkiewicz

Minister Skarbu:
Konstanly

Minister

Dąhlowslo

Sprawiedliwości:

Henryk Swiqtkowski

Minister

...

Oświaty:

Stanisla'vV Skrzeszewski

łecznej.

Art. 2. Wykonanie mmeJszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom, każdemu w zakresie jego d ział ania .

Publicznego:

Minister

P rzemysłu

i Handlu:'
I

Hiiar.,. Miiic

, Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Jan

,"'. '
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Minister Pracy i Opieki

Społecznej:

PQz. 370; 371

-

Minister Komunikacji:

w z. Edmund Giebartowski

Jan Rabanowskl

Minister Poczt

Minister Kultury i Sztuki:

Telegrafów:
Wacław

Siefan Dybowsld

Minister :Żeglugi:

Szymanowski

Minister Zdrowia:
Adam Rapacki

Minister

· 372

Tadeusz Michejda

Leśnictwa:

Minister Odbudowy:
w z. Stefan Pietrusiewicz

Boleslaw Podedworny
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DEKRET
z dnia 6

października

1948 r.

o zmianie granic województwa lubelskiego i województwa warszawskiego.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działa
nia naj~yższych organów Rzeczypospolitej Pol":
skiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważ
nieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co

właściwym
działania.

Art. 3. Dekret niniejszy
z dniem 1 stycznia 1949 r.

~reZYdent

następuje:

wchodzi

w

życi~

Rzeczypospolitej:
Bolesław

Art. l. Wyłącza się z obszaru województwa
lubelskiego powiat siedlecki oraz stanowiące powiat miejski miasto Siedlce i włącza się je do obszaru województwa warszawskiego.

Bierut

Prezes Rady Ministrów:
Józef Cyrankiewicz

Minister Administracji Publicznej:

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu porucza
się

ministrom stosownie do zakresu ich'

w z. Wladiuaw Wolski

Ministrowi Administracji Publicznej oraz innym
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DEKRE'l
z dnia 6

października

1948 r.

w sprawie zmiany dekretu z dnia 19 września 1946 r. o zmianie · ustawy . o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej
z dnia:· 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy oz dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważ
nieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Ministrów
postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co nastę
puje:

Art. l. W dekrecie z dnia 19 września 1946 r.
o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle
i handlu (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 285) wprowadza
się następującą zmianę:

ust. 2 art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Rada Ministrów w drodze rozporządzeń, wy..
dawanych z ważnością na jeden rok, może przedłu ...

