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DEKRET PREZYDENTA RZEczyposPOLITEJ' 

Z DNIA 4 MARGA lll40 łl. 

o rejeatr-acji pabkich uchodźców we Francji. 

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

Art. 1. 

(I) Obywatele polscy, któny przybyli do Fra.ooji 
po dniu 15 sierpnia 1939 r., obowiąui.ni są., aie~a.leinie 
od zastosowania się do przepisów meldunkowych 
prawa francuskiego, z.głosić w terytorialnie właści
wym urzędzie konsula.mym R.P. miejsce swego 
zamieszkania.. we Francji oraz zgłas7..a.Ć ka.żele, jego 
zmianę. Zgłoszenie takie może nastą.pić osobiście 
lub w drodze pisemnej. 

(2) Osoby przebywa.ją.ce we Francji w dniu 
wejścia. w życie niniejszego dekretu powinny do
pełnić obowią."Lku zgłoszenia.. w ciągu dni czternastu 
od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu. 

(3) Osoby przekro.czające granice Francji po 
dniu wejścia. w życie niniejszego dekretu obowią.zane 
są wypełnić karty rejestracyjne na. punkcie gra
nicznym, a ponadto zgłosić miejsce swego zamieszka
nia. stosownie do postanowień ust. (1). 

(4-) Zmiany miejsca zamieszkania należy zgłaszać 
w ciągu dni dzie8ięciu od dnia przybycia na nowe 
miejsce. 

Art. 2 . 

(1) Osoby wymienione w ust. (1) i (2) art. l jak 
również osoby wymienione w ust. (3) art. 1, które 
dla jakichkolwiek powodów nie wypełniły karty 
rejestracyjnej na punkcie granicznym, obowiązane 

są wypełnić karty reje ·tracyjne dostarczone im 
przez urzędy konsula.rne RP. 

(2) Kartę rejestracyjną. należy wypełnić i zwrócić 
właściwemu urzędowi konsula.memu R.P. w ci<lgU 
dni trzech od dnia jej otrzymania. 

(3) Osoby nie mające ukończonych lat osiem
nastu podlegają. rejestracji lą.cznie z głową. rodziny 
względnie z osobą., na której opiece pozostają.. 

Art. 3. 

Obowią.zek określony w art. l i 2 nie dotyczy osób, 
które otrzymały przydział do czynnej służby wojsko
wej w Armii Polskiej we Francji, oraz osób przyby
wających do Francji służbowo na okres czasu nie 
przekraczają.cy czternastu dni. 

Art. 4. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza. sw 
Ministrowi Spraw Za.granicznych. 

Art. 5. 

Dekret mmeJszy wchodzi w życie po upływie 
trzech dni od dnia ogłoszenia. 
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