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TREśó DZIAŁU URZljDOWEGO: 

Mianowanie P.. Adama Koca Ministra Skarbu, 
Ministrem Przemysłu· i Handlu. 

Mianowanie P. Henryka Strasburgera b. Ministra 
Podsekretarzem Stanu w Prezydium Rady Minis
trów. 

Mianowanie P. Alfreda Faltera Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Skarbu. 
Mianowanie P. Pawła Popiela b. Posła, Podsekre
tarzem Stanu w Ministerstwie Opieki Społecz
nej. 

Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Zagranic-:.mych i 
Ministrem Skarbu z dnia 7 października 1939 r. 
w sprawie pomocy pienięźnej dla uchodźców wo
jennych związanych z deponowaniem bankno
tów złotowych. 

DZIAŁ URZ.Ę:DOWY 

-oOo-

MIANOWANIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

Do Pana 

ADAMA KOCA 

Ministra Skarbu 

Mianuję Pana Ministrem Przemysłu i Handlu. 

Paryż, dnia 9 października 1939 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Władysław Sikorski 

-ooo-

MIANOWANIE PODSEKRETARZY ST ANU. 

Do Pana 

HENRYKA STRASBURGERA 

b. Ministra 

Mianuję Pana Podsekretarzem Stanu . w Pre-

zydium Rady Ministrów. 

Paryż, dnia 5 października 1939 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Władysław Sikorski 
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Do Pana 
~ 3. 

ALFREDA FALTERA 

Mianuję Pana Podsekretarzem Sta1m w Mi.

nisterstwie Skarbu. 

Paryż, dnia 6 października 1939 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

Przy paszportach zbiorowych udzielanie po
mocy pieniężnej, związanej ze złożeniem do de
pozytu banknotów złotowych dokonywane bę
dzie na tych samych zasadach, oddziel!lie dla 
każdej osoby dorosłej oraz dla dzieci powyżej 
lat 13, zaś w stosunku do dzieci poniżeJ lat lJ 
maksymalną kwotę pomocy ustala się w wyso. 
kości 750 franków franc. 

(-) Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Władysław Sikorski 

Minister Skarbu 

Do Pana 

(-) Adam Koc 
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KAROLA POPIELA 

b. Posła na Sejm 

Mianuję Pana Podsekretarzem Stanu w Minis

terstwie Opieki Społecznej. 

Paryż, dnia 6 października 1939 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Władysław Sikorski 

Minister Opieki Społecznej 

(-) Jan Stańczyk 
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ZARZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ W PORO · 
ZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW ZAGRA 

NICZNYCH I MINISTREM SKARBU 

Z DNIA 7 P AZDZIERNIKA 1939 R. 

W SPRAWIE POMOCY PIENIĘŻNEJ DLA 
UCHODZCOW WOJENNYCH, ZWIĄZANEJ Z 

DEPONOWANIEM BANKNOTOW 
ZLOTOWYCH. 

S 1. 

Tytułem doraźnej pomocy dla uchodźców wo
jennych, którzy złożą do depozytu we właściwych 
Konsulatach R.P. we Francji banknoty złotowe 
do maksymalnej wysokości 300 zł. na osobę, bę · 
dą im wypłacane kwoty pieniężne w . stosunku 5 
franków francuskich za 1 ·złoty, t. J. do wyso
kości 1.500 franków franc. na osobę. 

§ 2. 

§ 4. 

Osoby, wymienione w s s poprzednich, nieza, 
leżnie od kwot, składanych do depozytu, winny 
okazać we właściwym Konsulacie R.P.. we Fran
cji wszystkie posiadane kwoty pieniężne w bank· 
notach zlotowych celem ich zarejestrowania. 

§ 5. 

Właściwe Konsulaty R. P. we Francji uwidocz
nią w paszporcie każdego uchodźcy wojennego 
sumy przyjętych do depozytu banknotów zło
towych i wypłaconych franków franc. oraz su
mę zarejestrowanych banknotów zlotowych. 

§ 6. 

Termin wypłaty pomocy piemęznej oraz re
jestracji banknotów zlotowych ustala się na 
okres 10 dni od dnia obwieszczenia przez każdy 
Konsulat R.P,. na obszarze jego działalności o 
przystąpieniu do udzielania zapomóg pieniężnych 
i rejestracji. 

§ 7. 

Osoby, przybywające do Francji w terminie 
późniejszym, niż · 7 dni przed zamknięciem rejes
tracji w obrębie Konsulatu R.P. na którego ob
szar przybyły, będą mogły korzystać z przewi
dzianej w s § 1 i 3 pomocy pieniężnej, oraz do
konać rejestracji posiadanych banknotów złoto
wych przez właściwy Konsulat w ciągu 7 dni od 
dnia przybycia do Francji, nie później jednak, 
niż do dnia 1-go listopada 1939 r. 

§ 8. 

Nie pozmeJ, niż do dnia 1-go grudnia 1939 r. 
Rząd poweźmie postanowienia w sprawie bank
notów złotowych, zdeponowanych i okazanych 
do rejestracji przez uchodźców woje·nnnych. 

§ 9. 

Rejestracja ma charakter ewidencyjny nie 
stwarza żadnych zobowiązań dla Państwa. 

Minister Opie-ki Społecznej 

(-) Jan Stańczyk 

Minister Spraw Zagranic,mych 

(-) August Zaleski 

Minister Skarbu 

(-) A<i11m Koc 

Do powyższej pomocy piemęznej uprawnieni 
są uchodźcy, przybyli do Francji po dniu ·1-go 
września 1939 r . i posiadający polskie paszpor
ty zagraniczne. 

-oOo-
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z KANCELARII P. PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 

Pomiędzy Panem Prezydentem Rzeczypospoli-
tej Polskiej Władysławem Raczkiewiczem, a 
Prezydentem Republiki Francuskiej Albertem 
Lebrun miała miejsce następująca wymiana pism 
z racji objęcia stanowiska Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej przez Pana Władysława .ttacz
kiewicza: 

WŁADYSŁAW R A C Z K . I E W I C Z 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

DO JEGO EKSCELENCJI PANA 

ALBERTA LEBRUN 

Prezydenta Repu.bliki Francuskiej 

Bardzo Drogi i Wielki Przyjacielu, 

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

PISMO 

RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

DO 

IGNACEGO PADEREWSKIEGQ_ 

RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ wy

stosował do Ignacego PADEREWSKIEGO pismo 

następujące: 

Najdostojniejszy Panie Prezydencie, 

Rząd, powołany przez Pana Prezydenta R::e

czypospolitej 30-go września 1939, na pierwszem 

swem posiedzeniu tegoż dnia uchwalił zwrócić 

się do Czcigodnego Pana Prezydenta z. wyraza

mi hołdu i prośbą o pomoc w swych pracach. 

Niechaj Pan Prezydent nam wierzy, iż w tę 

pierws-zą naszą myśl o Nim i w to pragnienie 
Po wyznaczeniu mnie przez Prezydenta Rze-

zbliżenia się do Niego wkładamy treść nie· tylko czypospolitej Profesora Ignacego Mościckiego 

zgodnie· z artykułem 24 par. 1., obowiązującej bardzo rzeczywistą, ale głębszą i pełniejszą, uiż 

Konstytucji jego następcą i po złożeniu przez zdołamy wyrazić to słowami. 

niego urzędu w dniu 30 września 1939 r. , obją- Obok ciągłości prawnej władzy Prezydenta Rz·e 
lem tegoż samego dnia urząd i funkcje Pre-zy-

czypospolitej i Rządu, której zapewnienie było 
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Chcę wyrazić 

przy tej sposobności Was-zej Ekscelencji me głę- ważną naszą troską, istnieje ciągłcść duchowa 

bokie przeświadczenie, że w obecnej sytuacji na- Polski nieśmiertelnej w swej wielkości, w swej 

sze dwa kraje mogą tylko wzmocnić jeszcze bar- s·zlachetności, w swej twórczości, w swych prze-z
dziej niezniszczalny sojusz Francji i Polski i 

naczeniach dziejowych, takiej Polski, jaką mi
pragnąłbym potwierdzić mą głęboką wiarę, że 
ścisła francusko-polska współpraca we ws·,;yst- liony Polaków widzą w swych uczuciach, urny-

kich dziedzinach przezwycięży siły przeciwne, słach i sumieniach obywatelskich, a której Ty, 

zapewniając prawu i sprawiedliwości triumf nad Czcigodny Panie Prezydencie, jesteś di.iś naj-
duchem napaści i przemocy. 

Dan w Paryżu, dnia 1 października 1939 r. 

Podpisano: Władysmw Raczkiewicz 

Kontrasygnowano: August Zaleski 

Na pismo powyższe nadeszła następująca od-
powiedź: 

ALBERT LEBRUN 

Prezydent Republiki Francuskiej 

DO JEGO EKSCELENCJI PANA 

WŁADYSŁAW A RACZKIEWICZA 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bardzo Drogi i Wielki Przyjacielu. 

Otrzymałem od Waszej Ekscelencji z żywym 
zadowoleniem pismo donoszące Mi, że po wyzna-

bardziej świetlanym przedstawicielem 

Oparcie o tę wielką powagę naszego życia na· 

rodowego doby obecnej, jaką Ty jesteś, Pani~ 

Prezydencie, jest dla nas, wobec bezmiaru zada11 

i odpowiedzialności, potrzebą naj1~etelniej od-

czuwaną. 

Prosimy prze-to, byśmy mogli nie tylko w 

chwili objęcia naszych obowiązków, ale stale, 

zachować z Panem Prezydentem styczność ścis

łą i zaufa11ą. 

Czcigodny Pan Prezydent raczy przyjąć ode

mnie i od ws·zystkich członków Rządu wyrazy 

hołdu i od,dania. 

Pre.zes Rady Ministrów 

(-) Wła,dys,taw Sikorski 

N a powyższe pismo nadeszła od Ignacego Pa

czeniu Pana przez Jego Ekscelencję Pana Pro- derewskiego następująca odpowiedź: 

fesora Ignacego Mościckie-go zgodnie z artyku

łem 24 par. 1., obowiązującej Konstytucji Jego 

następcą i po złożeniu przez Niego urzędu w dniu 

30 wr~eśnia 1939 r., objął Pan tegoż samego 
dnia urząd i funkcje Prezydenta Rzeczypospoli

tej Polskiej. Chcę złożyć Waszej Ekscele-ncji rn -:.. 

bardzo szczere powinszowanie i zapewnić Ge 

równocześnie o uc-zuciu niezachwianej wierno

ści, jakie wiąże Francję z Polską , oraz o wierze 

narodu francuskiego w przyszłość sprawiedli

wości, jak też o zdecydowaniu nie cofnięcia się 

przed żadnym poświęceniem, dla zapewnienia 

tryumfu prawa. 

Dan w Paryżu, dnia 6 paźd·.zie-rnika 1939 r. 

Podpisano: Albert L ebrun 

Kontrasygnowano: Edouard Daladier 

Wydawca: Polska Age-ncja Telegraficzna. 

Głęboko wzruszony pismem, które skierowała 

do mnie Rada Ministrów, proszę Pana, Panie 

Generale i Drogi Przyjacielu, przyjąć i przeka-

zać członkom Rządu wyrazy mej bardzo żywej 

wd'2:ięczności. Przyłączam się chętnie· do Panów 

we wspólnym gorącym pragnieniu godnej służ

by dla naszego okrytego chwałą i 11ieszczęśliwe

go kraju. 

Paderewski 

-oOo-

Dnia 5-go października 1939 r. odbyło się pod 
przewodnictwem Preze·sa Rady Ministrów, Ge
nerała dyw. Władysława Sikorskiego, posiedzenie 
Rady Ministrów. 

Tłoczono w Drukarni "Polaka we Fr?.ncji" 
·- -- -- ··------------- - - --- ·-

Prezes Rady Ministrów zapoznał członków 
Rządu z obecnym stanem prac nad organizacją 
Armii Polskiej we Francji. 

Rozpatrzono s·Lereg spraw budżetowych i pow
zięto odpowiednie uchwały. W odniesi·eniu do 
wszelkich wydatków administracyjnych Rządu 
postanowionó przeprowadzić niewzruszoną zasa
dę najdalej idących oszczędności i niskich wy
nagrodzeń osobowych. 

Postanowiono, że tytułem doraźnej pomocy dla 
uchodźców woje!rnych, którzy -złożą do depozy
tu we właściwych Konsulatach R.P. we Fran
cji banknoty złotowe do maksymalnej wysokości 
300 złotych na osobę, będą im wypłacane kwoty 
pieniężne w stosunku 5 franków francuskich za 
1 złoty, t. j. do wysokości 1.500 - franków 
francuskich na osobę. 

Ustalono zasadę, że ofiary i darowizny osób 
i instytucyj, wpływające do dyspozycji Rządu, 
mogą być wydatkowane wyłącznie na cele ws.Ka
zane przez ofiarodawców, w braku zaś wska·..:ów
ki ofiarodawcy, wyłącznie na cele opieki nad 
żołnierzem polskim lub ludnością cywilną w 
kraju lub zagranicą. 

Ustalono też zasadę kontroli społecznej md 
dysponowaniem wszelkiego rodzaju ofiarami i 
darowiznami której forma będzie ustalona w 
najbliższym czasie. 

--ooo-

Dnia 10 paźd'2:ie-rnika 1939 r. odbyło się pod 
przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Gene
rała dyw. Władysława Sikorskiego kolejne posie
dzenie Rady Ministrów. 

Rada Ministrów uchwaliła projekt dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej o udzieleniu, celem 
zatarcia rozsterek przeszłości i dokonania całko
witego zjednoczenia narodowego, pe·lnej reabili
tacji amnestii, byłym więźniom brzeskim, a mia
nowicie byłym posłom na Sejm: 

Witosowi, Bagińskiemu, Barlickiemu, Ciołko
szowi, Dubois, Kiernikowi, Liebermanowi, Mast
kowi, Pragierowi i Putkowi. Osobom tym zos
taną przywrócone posiadane przez nie uprzednio 
prawa obywatelskie, godności i odznaczenia. Ob
szerne uzasadnienie dekretu przypomina, że więź
niowie brzescy byli członkami stronnictw, które 
położyły wielkie . zasługi dla niepodległości Pol
ski i że oni sami, podobnie jak śp. Korfanty i 
b. posłowie A . Dębski i Popiel, nie zaniechali w 
trudnych okolicznościach życiowych dalszej pra
cy nad utrwaleniem bytu państwowego Polski. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej W" Raczkiewicz 
wyraził swą zgodę na wydanie tego dekretu. 

W dalszym ciągu Rada Ministrów uchwaliła 
powołanie do życia komisji rządowej, której za
daniem byłyby rejestracja faktów i zebranie do
kumentów i danych, dotyczących przebiegu zdrt· 
rzeń ostatnich miesięcy w Polsce. W skład komi
sji, pod przewodnictwem Ministra Gen. Broni 
Hallera, weszli Ministrowie Stroński i Ładoś. 

Rada Ministrów wysłuchała sprawozdania Mi
nistra Spraw Zagranicznych, udającego się urzę
dowo do Londynu. 

W dalszym ciągu Rada Ministrów uchwaliła 
sze·reg rozporządzeń, dotyczących spraw budże
towych i organizacji centralnych władz adminis
tracyjnych. Rada Ministrów uchwaliła urlopować 
aż do chwili powrotu normalnych stosunków u
rzędników państwowych i samorządowych, któ
rzy opuścili terytorium kraju, i akceptowała 
tekst odezwy Rządu do tych urzędników . Rada 
Ministrów ustaliła płace pracowników państwo
wych, kierując się zasadą oszczędności. 

Na zakończe11ie Rada Ministrów uchwaliła sze
re·g wniosków Ministra Skarbu, dotyczących 
polskich statków handlowych, które niemal bez 
wyjątku znajdują się w dyspozycji Rządu. 

-000-

z MINISTERSTW A 

SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Pan Ministe-r Spraw Zagranicznych August 
Zaleski wyjechał w dniu 11 paździemika br. do 
Londynu. Pobyt Pana Ministra w Londynie prze
widziany jest na przeciąg 3 dni. 

Z MINISTERSTW A SKARBU 

W -związku z powierzeniem P. Ministrowi Skar
bu, Adamowi Kocowi kierownictwa Ministerst
wem Przemysłu i Handlu, nie jest zamiernone 
tworzenie osobnego aparatu urzędniczego, gdyż 
agendy Ministerstwa Przemysłu i Handlu będą 
prowadzone przez Ministe-rstwo Skarbu. 

RedRktnr Tadeusz swięcicki. 




