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DEKRET PREZ1'DENTA RZEOZ1'POSPOLITE.T
Z DNIA 21 LUTEGO 1040 R.

o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuj e :

mogą,

być

uznane za

wystarczaj ące

także

inne

dowody.
Art. 4.

Rejest-r polskich statków handlowych morskich
prowadz,i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wszystkie usta.wy, rozporządzenia i in ne prze,
pisy prawne dotyczą.ce spraw uregulowanych
niniejszym dekretem pozost!l ją w mocy, o He nie są
sprzeczne z jego postanowieniami.

Art. 2.

Art. 5.

Art. 1.

( [) Rejestr polskich statk6w handlowych morskich
prowadzony w Gdyni zamyka się z dniem 13
września 1939 r., a prowadzony w Gdaf1.sku z
dniem 1 września 1939 r.
(2) Wszelkie wpisy, dokonane w powyższych
rejestrach po tych datMh, oraz wszelkie dokumenty, wydane na zasadzie tych rejestrów po tych
datach, są niew ażne.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza
Ministrowi Sprawiedli wości w porozumieniu
Ministrem Przemysłu i H andlu.

się.

z

Art. 6.
Dekret nm1e1szy wydany na czas

wyją.tkowych

okoliczności wywołanych wojną, wchodzi w życie

z dniem

ogłoszenia.

Art. 3.
(I) Wpis polskich statków hand lowych morskich

w cią.gu trzech miesięcy od d nia
wejścia w iycie niniejszego dekretu.
(2) Za. podstawę wpisu do rejestru służyć będzie
certyfikat okrętowy ora.z uwierz.ytelniony wycią.g
z dotychczasowego rejestru statków handlowych
morskich.
(3) W braku uwierzytelnionego wyciągu z rejestru
powinien

Prezydent Rzeczypospolitej :
Ww.dy.sław

nastą.pić

Raczkiewicz

Prezes Rady Mirtist rów
i Minister Sprawiedliwości : Sikorski
Minister

Przemysłu

i H andlu :

Henryk Strasburger

Poz.
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DEKRET PREzyDENTA RZECZYPOSPOLITF.J'
Z DNIA 21 LU'fEGO 1940 R.
o wstrzymania i zawieszeniu biegu terminów.

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

częty bieg terminów proceduralnych sądowych i
administracyjnych przewidzianych we wszystkich
ustawach , dekretach , rozporządzeniach i zaną.
dzeniach obowi~zuj ą.cych na.całym obszarze Państwa
lub na poszczególnych jego częściach, ora,z terminów wyznaczonych we wszelkich decyzjach i
zaną,dzeniach sądó w , komorników, instancji hipotecznych , urzędów 1 władz pabstwowych 1 komunalnych oraz władz i organów samorządu gospo·
darczego i zawodowego.

Art. 1.
Z dniem I
wyjątkowych

września 1939
okoliczności

cały czas
wywołanych

r . na

trwania
wojną.

wstrzymuje się nie rozpoczęły i zawiesza rozpoczęty
bieg następujących terminów przewidzianych we
wszystkich ustawach, dekretach , rozporządzeniach
i zarządzeniach obowiązujących na całym obszarze
Państwa lub na poszczególnych jego częściach :
l ) dla dokonywania czynności koniecznych do
powstania lub zachowania roszczeń, wierzytelności i praw;
2) dla. przedawnienia i prekluzji oraz wszelkich
w ogóle terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zm i anę roszczeń, wierzytelności i praw ;
3) dla zasiedzenia.

Art. 4.
Rozporządzenia Rady Ministrów określać będą,
daty usta.ma wyją.tkowych okoliczności wywoła
nych wojną, na całym obszarze Państwa lub na
poszczególnych jego częściach.

Art. 5.

Art. 2 .

W ykonanie ntnteJszego dekretu powierza się
Ministrowi Sprawiedliwości j Ministrowi Spraw
Wewnętrznych w porozumieniu z innymi właści
wymi Ministrami.

Postanowienia art. l nie naruszają, mocy obou k ładów za.wartych przez strony po
dniu l września 1939 r . w przedmiocie rozpoczęcia
biegu terminów w tym artykule wymienionych, o
ile ukla,dy takie są, według obowią,zują.cych przepisów dopuszczalne.
wią,zują.cej

Prezydent Rzeczypospolitej :
Władysław

Raczkiewicz

Art. 3.
Prezes Rady Ministrów,
Minister Sprawiedliwości
i Minister Spraw Wewnętrznych: Sikorski

Z dniem l w rześnia 1939 r. na cały czas trwa.ma
wyj~t kowych oko liczności wy wołanych wojną,
wstrzymuje si ę nie rozpoczęty i zawiesza rozpo-
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DEKRET PREzrnENTA RZEOZYP08POLrI'FJ'
Z DNIA 26 LUTEGO 1940 R.

o

zarządzaniu i rozporządzaniu

Na podsta wie art. 79 ust . (2) ustawy konstytucyjnej stano wię, co następuje :
Art. 1.
Obywatele państw okupujących i członkowie
osób prawnych podlegających prawu tych
pa11stw tracą, z samego prawa wszelkie, oparte
na jakimkolwiek tytule prawnym, uprawnienia do
za.rzą,dzania i rozporządzania znajdują.cym się poza
obszarem państwa mieniem obywateli polskich i
osób prawnych polskich, jak również do użytkowania
tego mienia. Osoby te nie nabywają, tych uprawwł11,dz

mieniem Polskim

zagranicą .

nień

w przypa,dkach , w których obowią,zują.ce
ustawy prz ewidują. na bycie ich z samego prawa lub
na mocy aktów władz . Umowy lub czynności
prawne mają.ce na celu nadanie pomienionym
osobom tych praw są nieważne.
Art. 2.
(1) Wszelkie czynności prawne obywateli polskich
lub członków władz osób prawnych polskich , przebywają.cych na okupowanym obszarze Państwa
lub na. obszarach państw o kupuj ących , a dotyczą.ce zarządzania i ro zporzą.dzani a mieniem t ych

Dziennik Ustaw Nr i

obywateli i osób prawnych, znajdują.cym się poza
obszarem Pa.ństwa oraz użytkowania tego mienia,
wymaga.ją. dla. swojej ważności potwierdzenia Ministra Skarbu. To samo dotyczy tychźe czynności innych osób uprawnionych z jakiegokolwiek
tytułu a. przebywających na okupowanym obszarze
Państwa. lub na. obszarach państw okupują.cych .
(2) Do złożenia. wniosków w tym przedmiocie
uprawniona jest każda osoba zainteresowana.
Art. 3.
(1) Wszelkie uprawnienia osób przebywaj ących
poza obszarem Państwa do za.rzą.dza.nia. lub rozponą.dzania znajdują.cym się za.gra.nicą. cudzym mieniem należą.cym do obywateli polskich lub mieniem
osób prawnych polskich oraz do użytkowania
tego mienia wymaga.ją. dla swej ważności potwier·
dzenia Ministra Skarbu, jeieli powstały na. okupawanyro obszane Państwa lub na. obszarach państw
o kupuj ących po dniu 31 sierpnia 1939 r.
(2) Do złożenia wniosku w tym przedmiocie
uprawniona jest kaida osoba zainteresowana.

Art. 4.
Potwierdzenia., o których mowa w art. 2 i 3,
jego

mogą, dotyczyć bą-dź całości uprawnienia, bą,d.i
części , bądi też poszczególnych czynności.

Art. 6.
(1) Jeżeli wskutek nieobecn ości osoby uprawnionej
lub braku potwierdzenia. przewidzianego w art. 2
i 3 grozi szkoda. interesom polskiej gospodarki

narodowej lub obywateli i osób pra.wnych polskich,
natenczas Minister Skarbu wyznacza kura.tora..
(2) Zakres uprawni eń i obowiązków kuratorów
okreś li zarlą.dzenie Ministra Skarbu wydane w
porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Art. 6.
Jeżeli obywa.tel polski, będą.cy właścicielem mieznaj dującego się poza obszarem Państwa, lub
członkowie władi osoby prawnej polskiej , będącej

nia

właścioielką, ta.kiego mienia, lub inne osoby, uprawnione do zarządzania i rozporządzania tym mieniem

nie są w stanie na skutek
dostarczyć dowodów niez b ędnyc h do wykonania swych
uprawnień , na tenczas Minister Skarbu m oże w
porO'Lumieniu z Ministrem Sprawiedliwośc i wyd ać
na. wniosek uprawnionej osoby zaświadczenie stwierdzają.ce jej uprawnienia.

albo do jego

Poz. 10
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użytkowania,

wyjątkowych oko liczności wywołan ych wojn ą,

Art. 7.
(l} Posiedzenia. władz i organów osób prawnych
polskich mogą, odbywać się za zezwoleniem Ministra
Skarbu poza ich siedzibą lub poza. miejscem wskazanym w ich statucie, zarówno na. obszarze Państwa
jak i w pomieszczenia.eh urzędów za.granicznych R.P.
(2} Ponądek dzienny ta.kich posiedzeń wymaga
za.twierdzenia. przez Ministra. Skarbu.

(3) W przypa.dka.ch, gdy przed posiedzeniem
wymagane jest dokonanie pewnych czynności w
pomieszczeniu za.rzą.du osoby prawnej lub w innym
określonym miejscu, Minister Skarbu oznaczy miejsce
dokonania tych czynności.

Art. 8.
(1 ) Jeżeli prawo wymaga udziału notariusza przy
czynnościach zwią.zanych z odbyciem posiedzenia,

natenczas, w przypadkach odbycia posiedzenia w
urzędach za.granicznych R.P ., wys~arczy uwierzytelnienie tych czynnośc i przez urzę dnika wyznaczonego w tym celu przez Ministra Skarbu .
(2) Jeżeli prawo wymaga dla. ważności jakiej ś
czynności czy uchwały zgłoszenia. do rejestru handlowego, wystarczy, w przypadkach odbycia. posiedzenia.
w urzędach zagranicz.nych R.P.1 ogłoszenie w
,,Monitorze P olskim".
Art. 9.
Jeżeli osoby
posiedzeń nie

uprawnione statutowo do zwoływania
mogą, dokonać tej czynności na

skutek wyj ątkowych okoliczności wywołanych wojną,
albo bez zasadnych przyczyn nie chcą tego uczynić,
natenczas Minister Skarbu może zezwolić na
zwoła.nie posiedzenia przez członka władz osoby
prawnej albo przez akcjonariusza, wspólnika lub
udziałowca..

Art. 10.
W przypadka.eh przewidzianych w art. 7 dla.
wszystkich uchwał wystarczy zwyczajna.
większość akcji lub udziałów.
ważności

Art. 11.
Obywatelom polskim i polskim osobom prawnym
nie wolno:
(1) Pn.esyła.ć a.ni przekazywać sum pieniężnych
w żadnej walucie na. okupowane obszary Państwa
i obszary państw okupują.cych, z wyją.tkiem świad
czeń alimentarnych i innych świadczeń darmych,
które wymaga.ją. każdorazowego zezwolenia Ministra
Skarbu, jeżeli nie są, pnesyłane w walucie krajowej ;
(2) D okonywać zapłaty w innej formie na rzecz
osób fizycznych i prawnych, przebywających na
okupowanych obszarach Państwa i na obszarach
państw okupuj ących, w ciężar mienia należą.cego
do obywateli polskich i polskich osób prawnych
a znajdującego się poza. obszarem Państwa .
Art. 12.
(1) Zagraniczni dłużnicy obywateli polskich i
polskich osób prawnych mogą, zwalniać się od swoich
zobowiązań przez zapłatę n ależności na. rachunki
zbiorowe wierzycieli polskich, które Minister Skarbu
otworzy zagra.nicą w porozumioniu z Ministrem
Spraw Zagranicznych .
(2) Minister Skarbu będzie zarzą,dzaJ tymi rachunkami bezpośrednio albo przez mianowanych przez
siebie koroisany.

Poz. 10
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(3) Tryb i sposób zarzfłdzanis. tymi rachunka.mi
określi zarzą.dzenie

Ministra Skarbu.

i Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z
wła.ści wym.i Ministrami.

Art. 18.

Art. 15.

(1) Uprawnienia swoje wyniks.ją<) e z rumeJszego
dekretu moie Minister Skarbu prz.ekazywać innym
władzom albo urz.ędom zagranicznym R.P.
(2) Od decyzji odmownej wydanej przez władzę
lub urząd wyznaczony przez Ministra Skarbu
przysługuje stronie zainteresowanej odwołanie do
Ministra Skarbu w cią.gu czternastu dni od daty
doręczenia. decyzji.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia i obowią.zuje na cza.a wyją.tkowych okolicz-

Art. 14.

Wykona.nie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Skarbu, Ministrowi Sp!1\w Zagranicznych

ności wywołanych wojną. .

Prezydent Rzeczypospolitej :
Władysław Raczkiewicz
Prezes Rady Ministrów
i Minister Sprawiedliwości : SiT«mlci

Minister Spraw Za.granicznych : AU(!'Ust Zaleski
Minister Skarbu: Henryk Strasburger

Tloozono z pol.eoenia. Ministra Spre.wiedliwo6oi w Druk.a.mi „Polake. we Francji" w Pa.ryro.

Cena numeru niniejszego 2 fr. fr.
.
,,Dziennik Usta.w R~ypospolitej Polskiej" moirl.e. prenumerow&6 i nabywać poszczególne numery w Ksi~ami
Polskiej w Pa.ryiu (Llbre.i:rie Polone.ise A. Pa.ris) 123 Bd. St. Germain Pe.ris VI.
Prenumera.ta. kw&rta.lna. wynoei : 20 fr. fr.
Z pr,,esyłk~ pocztowi\, we Francji : 23 fr. fr.
Z przesyłk~ pocztow~ zagre.nioę ; 28 fr. fr.
Cena, prenumera.ty jest tra.ktowe.na. zaliczkowo i w razie większych obj11tości poszczególnych numerów może być
odpowiednio podwyższona. .

