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DEKRET PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

Z D N I A 9 MARCA 1940 R .
o zabezpieczeniu praw z utraconych tytułów na okaziciela.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje :
Art. 1.
Każdy roszczący prawo do tytułu na okaziciela
wydanego na obszarze Państwa, zagubionego,
zniszczonego lub nieprawnie zabranego, albo co
do którego zachodzi obawa, że mógł ulec zagubieniu, zniszczeniu lub nieprawnemu zabraniu —
może wnieść podanie do Ministerstwa, Skarbu celem
zachowania i zabezpieczenia swych praw.

Art. 3.
(1) Po stwierdzeniu, że podanie jest należycie uzasadnione i prawa uprawdopodobnione, Ministerstwo
Skarbu zarządzi trzykrotne ogłoszenie o wpłynięciu podania w odstępach dwumiesięcznych w
„Monitorze Polskim" oraz w jednym z czasopism,
z wezwaniem wszystkich roszczących prawa do
tytułu, aby złożyli tytuł w Ministerstwie Skarbu.
(2) Jeżeli siedziba lub kierownictwo osoby prawnej, która tytuł wydała, znajduje się poza okupowanym obszarem Państwa, Ministerstwo Skarbu
zawiadomi ponadto tę osobę, prawną o wpłynięciu
podania.

Art. 2.
Art. 4.
(1) Podanie roszczące o prawo powinno zawierać :
a) imię. i nazwisko, zajęcie i zwykłe zamieszkanie
oraz zamieszkanie obecne;
b) wyszczególnienie rodzaju, wartości nominalnej, serii, numerów i ilości tytułów ;
c) uzasadnienie p r a w a ;
d) wyszczególnienie okoliczności, które towarzyszyły utracie tytułu lub które uzasadniają
obawę utraty.
(2) Ministerstwo Skarbu może żądać
uzupełniających dowodów i wyjaśnień.

złożenia

Transakcje dokonane zakwestionowanym tytułem
po upływie dni ośmiu od dnia wydania numeru
„Monitora Polskiego", w którym umieszczono
pierwsze ogłoszenie, są bezskuteczne w stosunku
do roszczącego prawo, a osoba prawna, która wydała
tytuł, nie ma prawa dokonywania na jego podstawie
żadnych wypłat.
Art. 5.
(1) Jeżeli na skutek ogłoszeń zakwestionowany
tytuł zostanie Ministerstwu Skarbu złożony, Ministerstwo Skarbu zawiadomi o tym roszczącego
prawo zatrzymując tytuł ten do czasu rozstrzy-

Dziennik Ustaw Nr 5

— 20 —

gnięcia sporu przez właściwe sądy.

Poz. 11 i 12
c) biletów loteryjnych, kolejowych,
opłaty i t p . ;

(2) Ministerstwo Skarbu wyda zatrzymany tytuł,
jeżeli zainteresowane strony zgodnie o to wniosą.

znaków

d) kuponów od tytułów na okaziciela.

(3) Najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty, którą
określi rozporządzenie Rady Ministrów jako datę
ustania wyjątkowych okoliczności wywołanych
wojną, powinien roszczący prawo zawiadomić Ministerstwo Skarbu, czy wniosek swój podtrzymuje ;
w razie zaś złożenia tytułu przez inną osobę —
powinien w tym samym terminie wytoczyć powództwo lub skierować sprawę na drogę karną zawiadamiając o tym Ministerstwo Skarbu.

Art. 8.
Wszelkie podania i załączniki składane w związku z wykonaniem dekretu niniejszego są wolne od
opłat stemplowych. Koszty ogłoszeń i postępowania
ponosi strona zainteresowana.
Art. 9.

(4) W razie podtrzymania wniosku Ministerstwo
Skarbu przekaże podanie wraz z wszystkimi dowodami oraz tytuł, jeżeli został złożony, właściwemu
sądowi.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się
Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości.

(5) Jeżeli w powyższym terminie wniosek nie
będzie podtrzymany albo powództwo wytoczone
albo sprawa skierowana na drogę karną, zakaz
dokonywania transakcji zakwestionowanym tytułem
oraz zakaz wypłaty traci moc, a tytuł złożony ulega
wydaniu komu należy.

Art. 10.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną.
Prezydent Rzeczypospolitej :
Władysław

Art. 7.

Prezes Rady Ministrów
i Minister Sprawiedliwości:

Dekret niniejszy nie dotyczy:
a) biletów Banku Polskiego;
b) biletów i bonów skarbowych ;

Minister Skarbu : Henryk

Raczkiewicz

Sikorski
Strasburger
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DEKRET PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

Z D N I A 27 MARCA 1940 R.
o zmianie niektórych postanowień dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art. 1.
Wprowadza się następujące zmiany w dekrecie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia
1939 r. o powołaniu Rady Narodowej (Dz.U.R.P.
Nr 104, poz. 1008) w brzmieniu wynikającym
z dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
21 grudnia 1939 r. o zmianie nazwy ,, Rada Narodowa" na nazwę „Rada Narodowa Rzeczypospolitej
Polskiej" (Dz.U.R.P. Nr 105, poz. 1009) oraz
z dnia 22 stycznia 1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r.
o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U.R.P. Nr 1, poz. 1) :
1) Art. 2 otrzymuje następujące brzmienie :

„Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje Radę
oraz otwiera i zamyka jej sesje".
2) Art. 5 otrzymuje brzmienie następujące :
„Rada składa się najmniej z 12, najwyżej z
24 członków".
3) Wprowadza się jako art. 5-a przepis o następującym brzmieniu :
(1) „Członków Rady Narodowej mianuje
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
(2) Prezydent
Rzeczypospolitej
członków Rady w przypadku :

zwalnia

a) zrzeczenia się przez członka Rady sweg
stanowiska;

Poz. 18 i 19

— 21 —

Dziennik Ustaw Nr 7

Narodowej (Dz.U.R.P. Nr
zmianami wynikającymi z :

b) powołania członka Rady na jedno ze stanowisk przewidzianych w art. 12 niniejszego
dekretu ;
c) orzeczenia Sądu Honorowego Rady za"
twierdzonego przez Radę, mocą którego
członek Rady uznany został za niegodnego
piastowania tego stanowiska".

104, poz.

1008) ze

a) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
21 grudnia o zmianie nazwy „Rada Narodowa" na nazwę „Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz.U.R.P. Nr 105,
poz. 1009);
b) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22 stycznia 1940 r. o zmianie dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia
1939 r. o powołaniu Rady Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.R.P. Nr 1
poz. 1);

4) Ust.(l) art. 12 otrzymuje brzmienie następujące:
„Nie mogą być jednocześnie
członkami
Rady:
a) Ministrowie, Podsekretarze Stanu, urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, sędziowie
i prokuratorzy;
b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Wiceprezes oraz inni członkowie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
c) oficerowie, podoficerowie i szeregowcy w
służbie czynnej".

c) art. 1 i art. 2 niniejszego dekretu, z zastosowaniem kolejności numeracji artykułów i ustępów oraz z uwzględnieniem przepisów, wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.

Art. 4.
Wykonanie niniejszego dekretu
Prezesowi Rady Ministrów.

W artykułach 2-13 wyrazy podające pełny tytuł
Rady:

powierza

się

„RadaNarodowa Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się dla uproszczenia wyrazem „Rada".

Art. 5.

Art. 3.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej :
Władysław Raczkiewicz
Prezes Rady Ministrów
i Minister Sprawiedliwości: Sikorski

Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Z D N I A 26 MARCA 1940 R .
o tymczasowym uregulowaniu właściwości władz w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 20 stycznia
1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz.
U.R.P. Nr 7, poz. 44) w brzmieniu art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28
grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz
i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz.U.R.P. Nr 110, poz.
976) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych

wojną decyzje w sprawach o stwierdzenie, nadanie
lub utratę obywatelstwa polskiego należą do
właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.
§ 2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych :

Sikorski

— 22 —

Dziennik Ustaw Nr 7

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Polaka we F r a n c j i " w Paryżu.
Cena n u m e r u niniejszego 2 fr. fr.
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" można prenumerować i nabywać
Polskiej w P a r y ż u (Librairie Polonaise a Paris) 123 Bd. St. Germain Paris VI.

poszczególne numery w Księgarni

P r e n u m e r a t a kwartalna wynosi : 20 fr. fr.
Z przesyłką pocztową we F r a n c j i : 23 fr. fr.
Z przesyłką pocztową zagranicę :
28 fr. fr.
Cena prenumeraty jest t r a k t o w a n a zaliczkowo i w razie większych objętości poszczególnych numerów
odpowiednio podwyższona.

może być

