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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 konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Z dniem I września 1939 r . na cały czas trwania 
wyjątkowych okoliczności wywołanych 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, wierzytel
ności i praw; 

2) dla. przedawnienia i prekluzji oraz wszelkich 
w ogóle terminów, których niezachowanie po
woduje wygaśnięcie lub zmianę roszczeń, wie
rzytelności i praw ; 

3) dla zasiedzenia. 

Art. 2 . 

Postanowienia art. l nie naruszają, mocy o bo
wią,zują.cej układów 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 prze
pisów dopuszczalne. 

Art. 3. 

Z dniem l września 1939 r. na cały czas trwa.ma 
wyj~t kowych okoliczności wywołanych wojną, 
wstrzymuje się nie rozpoczęty i zawiesza rozpo-
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częty bieg terminów proceduralnych sądowych i 
administracyjnych przewidzianych we wszystkich 
ustawach , dekretach , rozporządzeniach i zaną.
dzeniach obowi~zują.cych na.całym obszarze Państwa 
lub na poszczególnych jego częściach, ora,z ter
minów wyznaczonych we wszelkich decyzjach i 
zaną,dzeniach sądów, komorników, instancji hipo-
tecznych , urzędów 1 władz pabstwowych 1 komunal
nych oraz władz i organów samorządu gospo· 
darczego i zawodowego. 

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. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów, 
Minister Sprawiedliwości 
i Minister Spraw Wewnętrznych: Sikorski 

DEKRET PREzrnENTA RZEOZYP08POLrI'FJ' 

Z DNIA 26 LUTEGO 1940 R. 

o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem Polskim zagranicą . 

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

Art. 1. 

Obywatele państw okupujących i członkowie 
wł11,dz 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 upraw-

nień w przypa,dkach , w których obowią,zują.ce 
ustawy przewidują. nabycie 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 , prze
bywają.cych na okupowanym obszarze Państwa 
lub na. obszarach państw okupujących, a doty
czą.ce zarządzania i rozporzą.dzania mieniem t ych 
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obywateli i osób prawnych, znajdują.cym się poza 
obszarem Pa.ństwa oraz użytkowania tego mienia, 
wymaga.ją. dla. swojej ważności potwierdzenia Mi
nistra Skarbu. To samo dotyczy tychźe czyn
ności 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 przebywających 
poza obszarem Państwa do za.rzą.dza.nia. lub rozpo
ną.dzania znajdują.cym się za.gra.nicą. cudzym mie
niem 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. okupa
wanyro obszane Państwa lub na. obszarach państw 
okupujących 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, 
mogą, dotyczyć bą-dź całości uprawnienia, bą,d.i jego 
części , bądi też poszczególnych czynności. 

Art. 6. 

(1) Jeżeli wskutek nieobecności 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 uprawnień i obowiązków kuratorów 
określi zarlą.dzenie Ministra Skarbu wydane w 
porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Art. 6. 

Jeżeli obywa.tel polski, będą.cy właścicielem mie
nia znajdującego się poza obszarem Państwa, lub 
członkowie władi osoby prawnej polskiej , będącej 
właścioielką, ta.kiego mienia, lub inne osoby, upraw
nione do zarządzania i rozporządzania tym mieniem 
albo do jego użytkowania, nie są w stanie na skutek 
wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną, dostar
czyć dowodów niezbędnych do wykonania swych 
uprawnień, natenczas Minister Skarbu może w 
porO'Lumieniu z Ministrem Sprawiedliwości wydać 
na. wniosek uprawnionej osoby zaświadczenie stwier
dzają.ce jej uprawnienia. 

Art. 7. 

(l} Posiedzenia. władz i organów osób prawnych 
polskich mogą, odbywać się za zezwoleniem Ministra 
Skarbu poza ich siedzibą lub poza. miejscem wskaza
nym 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 uwierzy
telnienie tych czynności przez urzędnika wyzna
czonego w tym celu przez Ministra Skarbu. 

(2) Jeżeli prawo wymaga dla. ważności jakiejś 
czynności czy uchwały zgłoszenia. do rejestru handlo
wego, wystarczy, w przypadkach odbycia. posiedzenia. 
w urzędach zagranicz.nych R.P.1 ogłoszenie w 
,,Monitorze Polskim". 

Art. 9. 

Jeżeli osoby uprawnione statutowo do zwoływania 
posiedzeń nie mogą, dokonać tej czynności na 
skutek wyjątkowych 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. 
ważności wszystkich uchwał wystarczy zwyczajna. 
większość akcji lub udziałów. 

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) Dokonywać zapłaty w innej formie na rzecz 
osób fizycznych i prawnych, przebywających na 
okupowanych obszarach Państwa i na obszarach 
państw okupujących, 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 należności na. rachunki 
zbiorowe wierzycieli polskich, które Minister Skarbu 
otworzy zagra.nicą w porozumioniu z Ministrem 
Spraw Zagranicznych. 

(2) Minister Skarbu będzie zarzą,dzaJ tymi rachun
kami bezpośrednio albo przez mianowanych przez 
siebie koroisany. 
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(3) Tryb i sposób zarzfłdzanis. tymi rachunka.mi 
określi zarzą.dzenie Ministra Skarbu. 

Art. 18. 

(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. 

Art. 14. 

Wykona.nie niniejszego dekretu powierza się Mi
nistrowi Skarbu, Ministrowi Sp!1\w Zagranicznych 
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i Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z 
wła.ści wym.i Ministrami. 

Art. 15. 

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


