
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Angers, dnia 23 marca 1940 r. Nr 6 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEl : 

Poz. : 14 - z d.uiu 4 1nUJ-cu IU40 r. o rojc,;tracji polskich ucboc.liców we Frnnoji lSt,t·. 17 

Poz. : 15 - z dniu 6 1uarca Hl4U r. w .:lJ)l'Uwio W.:lt1"""y111uniu wypłaty <JJ11U1·yttu· oniz ·w<.>putnoń wdowich i 

sierocych str. 18 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
Poz. : 16 - z d.niu 6 111UJ"Cu 1940 1·. w .:lpn~wi13 spro:itowuniu omyłki w tekśoitl <lolu:titu l:"rezyuQllt.u Rzt<:zypoll· 

politej z d.nia. 30 Ji,;topud.u 1939 r. o niowużno~ci ~któw fJł·u.woych wlu<l:.i; okupacyjnych st.l·. 18 
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DEKRET PREZYDENTA RZEczyposPOLITEJ' 

Z DNIA 4 MARGA lll40 łl. 

o rejeatr-acji pabkich uchodźców we Francji. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

(I) Obywatele polscy, któny przybyli do Fra.ooji 
po dniu 15 sierpnia 1939 r., obowiąui.ni są., aie~a.leinie 
od zastosowania się do przepisów meldunkowych 
prawa francuskiego, z.głosić w terytorialnie właści
wym urzędzie konsula.mym R.P. miejsce swego 
zamieszkania.. we Francji oraz zgłas7..a.Ć ka.żele, jego 
zmianę. Zgłoszenie takie może nastą.pić osobiście 
lub w drodze pisemnej. 

(2) Osoby przebywa.ją.ce we Francji w dniu 
wejścia. w życie niniejszego dekretu powinny do
pełnić obowią."Lku zgłoszenia.. w ciągu dni czternastu 
od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu. 

(3) Osoby przekro.czające granice Francji po 
dniu wejścia. w życie niniejszego dekretu obowią.zane 
są wypełnić karty rejestracyjne na. punkcie gra
nicznym, a ponadto zgłosić miejsce swego zamieszka
nia. stosownie do postanowień ust. (1). 

(4-) Zmiany miejsca zamieszkania należy zgłaszać 
w ciągu dni dzie8ięciu od dnia przybycia na nowe 
miejsce. 

Art. 2 . 

(1) Osoby wymienione w ust. (1) i (2) art. l jak 
również osoby wymienione w ust. (3) art. 1, które 
dla jakichkolwiek powodów nie wypełniły karty 
rejestracyjnej na punkcie granicznym, obowiązane 

są wypełnić karty reje ·tracyjne dostarczone im 
przez urzędy konsula.rne RP. 

(2) Kartę rejestracyjną. należy wypełnić i zwrócić 
właściwemu urzędowi konsula.memu R.P. w ci<lgU 
dni trzech od dnia jej otrzymania. 

(3) Osoby nie mające ukończonych lat osiem
nastu podlegają. rejestracji lą.cznie z głową. rodziny 
względnie z osobą., na której opiece pozostają.. 

Art. 3. 

Obowią.zek określony w art. l i 2 nie dotyczy osób, 
które otrzymały przydział do czynnej służby wojsko
wej w Armii Polskiej we Francji, oraz osób przyby
wających do Francji służbowo na okres czasu nie 
przekraczają.cy czternastu dni. 

Art. 4. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza. sw 
Ministrowi Spraw Za.granicznych. 

Art. 5. 

Dekret mmeJszy wchodzi w życie po upływie 
trzech dni od dnia ogłoszenia. 
Prezydent Rzeczypospolitej : · 

Wla&yslaw Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Minister Spraw Zagranicznych : August Zak8ki 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA ts MARCA 1040 R. 

w sprawie wstrzymania wypłaty eme,rytur oraz zaopatrzeń wdowich i sierocych. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

(I) Na czas trwania wyjątkowych okoliczności 
wywołanych wojną. wstrzymuje się wypłatę emerytur 
ora,z zaopatrzeń wdowich i sierocych, przysługują.
cycb na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszó w pań
stwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U.RP. 
z 1934 r. Nr 20, poz. 160) zmienionej dekretem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada. 
1935 r. (Dz. U.R.P. Nr 85, poz. 521), ustawą. z dnia 
12 marca 1938 r. (Dz. U .R.P . Nr 17, poz. 125) 
i ustawą. z dnia 30 ma.roa, 1939 r. (Dz. U.R.P. Nr 28, 
poz. 183) osobom, które przebywają. poza gra.nica.mi 
Państwa.. 
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(2) Postanowienia niniejszego dekretu dotyczą. 
również niewypłaconych świadczeń przysługujących 
powyższym osobom a. płatnych przed wejściem w 
życie niniejszego dekretu. 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Mi 
nistrowi Skarbu oraz innym właściwym Mini
strom. 

Art. 3. 

Dekret niniejs,z.y wchodzi w iycie z dniem ogło
szenia. . 
Prezydent Rzeczypospolitej : 

WladyBlaw Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : SikorBki 

Minister Skarbu : Henryk Stra1Jburyer 

OBW1ESZOZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 6 MARCA 1940 R. 

w sprawie sprostowania omyłki w tekście dekretu Prezydenta lł.ze~ypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów 

prawnych władz okupacyjnych . 

Na podstawie Mt. 5 ust. (1) dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r . o wyda
waniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz . U.RP. Nr 68, poz. 423) omyłkę zachodzą.cą, w 
tekście dekret.u Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych 
władz okupacyjnych (Dz. U .R.P. Nr 102, poz. 1008) 
prostuje się w następują.cy sposób : 

w podpisie po wyrazach : ,,Prnz.es Rady Mi-
nistrów :" dodaje siQ pt"Zed dwukropkiem 
wyrazy : ,.i Minister Sprawiedliwości" . 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

W ladydaw Racz"kie:wicz 
Prezes Rady Ministrów 
i Minister Sprawiedliwości: Sikorski 

'floczono z poleooniu J\:linii:;L,·a. Spnl-wiedliwO.\łci w DrulCA:1.rni „Poluka we .b'rancji'· w Paryiu. 

Cena numęru niniej~zego 2 fr . fr. 

,,Dzionnik Ustuw Rzeczypo8politej PolHkiej" mo:tna pnmumerowa.6 i nabywać po,;zczególne numery w KsiGgarni 
ł'oJ,:kioj w Paryiu (Librairie Polonaii;e a Paris) 123 Bd. St. Germe.in Paris VI. 

Prenumerata kwartalna wynot1i: 20 fr, fr. 
Z pr-t.esylkq pocztową we Fronoji : 23 fr, fr . 
Z przooyłką. pocztową. zagra.nicę : 28 fr. fr. 

<Jena prenumeraty jest traktowana zaJic7,kowo i w razie wi~ks·,ych objętości poszczególnych numerów możo hyc 
odpowiednio podwyższona. 


