
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Paryż, dnia 31 października 1939 r. Nr 100 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz.; 1000 - "'dnia 31 pAtdziemika 1939 r. o amnestii dl.a byłych wię�.niów bru,.<ikich 

Poz.; 1001 ·- 7, dnia 20 pa�.&,d�miko. 1939 r. o ud7.il'lleniu bezpłatnego urlopu ur1,ędnikom i funkcjonariuszom 

pań,;twowytH. sedir.iom i prokurl\ł.orom or(\7. urzfXlnikom i pracownikom sa.moru\du terytoria!· 

nego i go11porlare1,ego, pr1.ed.Ri�hio�t • ..ci f)l\rlstwowych i �mon4dowych i W87.ełkich instytucyj 

publicznych, któl"l.y w zwif\zlcu 7, wojną. opuścili obszar państwa .. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

Pf>Z.: l002 - PT:t.emyslu i Handlu w por07,11mieniu 7, Mi.ni.qtram srraw ,vojekowych i Ministrem Skarbu 7, 

1lnin 28 pnidzi6rnik:\ 1931) T. w $pT&wi� 7.ezwoloń n11, 1.bywanir. obit>-któw pływają.oych i.eglugi 

inorskiej i rybolóstwa morskiego 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZVPOSPOLITEJ 

7, DNIA 31 PAŹDZTF.RNIKA 1939 R. 

O amnestii dla. byłych więźniów brzeskich. 

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

Wincentemu Witosowi 
Kazimierzowi Bagińskiemu 
Norbertowi Barlickiemu 
Adamowi Ciołkoszowi 
Stanisławowi Dubois 
Władysławowi Kiernikowi 
Hermanowi Liebermanowi 
:Mieczysławowi Mastkowi 
Adamowi Pragierowi 
Józefowi Putkowi 

Art. l. 

Art. 2. 

11tr. 2000 

i<tT. 2001 

str. 2002 

Celem zatarcia rozterek przeszłości oraz dokóna
nia pełnego zjednoczenia narodowego, udziela się 
całkowitej amnestii zarówno co do kary głównej jak 
i co do kar dodatkowych oraz skutków skazującego 
wyroku, byłym posłom na Sejm, skazanym 'Yyrokiem 
&du Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 1932 t'. 
L.VIIl l. K. 471 /31, zatwierdzonym wyrokiem
Są.du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 liJ)<la
1933 r., a mianowicie: Osobom wymienionym w Art. 1, przywraca �ię 
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Dziennik Ustaw Nr 100 - 2001 - .Poz. 100 I 

wszystkie prnwa obywateL<ikie, honorowe, godno~ci, 
odznaczenia i ordery. 

Art. 3. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza. się Pre
zesowi Rady Ministrów i Ministrowi Spra.wiedliwości. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Wkułyslaw Raczkiewuz 

Prezes Rady Ministrów 
i Minis ter Sprawiedliwości : Sikorski 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

O udzieleniu bezpla-tnego urlopu urzednikom i funkcjonariuszom państwo-wym, sędziom i prokuratorom oraz urzędnikom i 

pracownikom samorządu terytorialnego i gosPOdarczego, przedsiębiorstw państwowych i samorzedowych i wszelkich instytucyj 

publicznych. którzy w i,wiązku z wojną opuścili obszar państwa. 

Na za:-lndzie at'ł,. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej postanawiam co następuje: 

Art. I. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywo
łanych wojną.. udziela się bezpłatnego urlopu urzęd
nikom i funkcjonariuszom państwowym, sędziom i 
pl'okuratorom oraz urzędnikom i pracownikom samo• 
rządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorstw 
państwowych i sa.morz<\dowych i wszelkich insty
t \lcyj publicznych. którzy w zwią.zku z wojną 
opuścili obszn.r pnńst-wn. 

Art. 2. 

:t-,in, c1.as obowiązywania niniejszego dekretu rrze
pisy odnoJnych usta.w, dekretów, rozporządzeń i 
Rtatutów. dotyczące udzielania bezpłatnego urlopu 
osobom wymienionym w art . I . w szczególności 
prz.e{>isy art. 38 ustawy o państwowej służbie cywil
nej z dnin, 17 lutego 1922 r. (D1..lT.R.P. Nr 21, 
poz. l 64), zostają zawieszone. 

At·L :1. 

l'oi.;ta1wwicni1.1, niniej:;zego <leht•tu ni(• dotyczą 

osób, mi0,11owanyoh na. podstawie art.. J 3 
Usta.wy Konstytucyjnej. 

Art. 4. 

77 

Wykonanie dekretu niniejszego powierza siQ Pro· 
zesowi Ra.dy Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz 
innym wła.~ciwym Ministrom. 

Art. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z d niem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
TVladytilaw Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów, :Minister 
Spraw Wojskowych itd. : Sikorski'. 

Minister ::ipraw Zagraniczn_vch : A ugn.st ~ale,'lki 

.Minister Skarbu oraz 
Przemysłu i Hand lu : Adam Ko,· 

Minister OJJieki Społe(;znej : ./. Bt<t11<'Z!Jk 



Poz. 1002 - 2002 - Dziennik Usta.w Nr 100 

1002 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW Wo.JSKOWYCH 

I MINISTREM SKARBU 

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 1939 R. 

w sprawie zezwoleń na zbywanie obiektów pływajwch żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego. 

Na mocy art. 1, art. 15 ust. (2) i art. 19 ustawy z 
dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie 
obrony Państwa (Dz.U.RP. Nr 29, poz. 196) 
za.~dza. się co następuje : 

§ l. 

Władzą. upoważnioną. do udzielania zezwoleń na. 
zbywanie obiektów pływają.cych żeglugi morskiej i 
rybołóstwa morskiego jest Minister Przemysłu i 
Handlu, który działa. w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu, Spraw Wojskowych i z.a. zgodą. Prezean. 
Ra.dy Ministrów. 

§ 2. 

P!Ud decyzją. naleiy zasięgnąć opinii Komitetu 
Transportowego. 

§ 3. 

Rozporzą.dzenie niniejsze wchodzi w żyoie z 
dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Adam Koc 

Minister Spraw W ojskowyoh : Sikorski 

Minister Skarbu : Adam Koc 



Dziennik Ustaw Nr 100 - 2003 

Tłoczono z polecenia Mini·Hru Spi•awiedliwośo i w Drukarni ,.Polaka we F.r&noj i·• w Paryiu. 

Cena numeru niniejszego I fr . fr. 

PoC2ąwszy od l s tycznia Hl40 r . moźru\ prenumerować i nabywać poszczególne oull\ery „Dzi&nnika Ostaw Rzeczy. 
pospolitej Polskiej '' w Księga.mi Polskiej w Pa.rytu (Libra.iJ'ie Polona.ise a. Pa ris) 123 Bd. St. Genn&in Paris VI. 

Prenumerata. kwartalna wynosi: 20 fr. fr. 
Z pru,syl.kĄ pocztową, we Fra.noji : 23 fr. fr. 
Z przeaylką, pocztową, zagrani~f! ·. 2-8 fr. fr. 

Cena prenWJ1eraty jest, traktowana. zaliczkowo i w razie większych objętości poszczególnych numerów może być 
odpowiednio podwyższona. 
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