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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA ts MARCA 1040 R. 

w sprawie wstrzymania wypłaty eme,rytur oraz zaopatrzeń wdowich i sierocych. 

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

Art. 1. 

(I) Na czas trwania wyjątkowych okoliczności 
wywołanych wojną. wstrzymuje się wypłatę emerytur 
ora,z zaopatrzeń wdowich i sierocych, przysługują.
cycb na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszó w pań
stwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U.RP. 
z 1934 r. Nr 20, poz. 160) zmienionej dekretem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada. 
1935 r. (Dz. U.R.P. Nr 85, poz. 521), ustawą. z dnia 
12 marca 1938 r. (Dz. U .R.P . Nr 17, poz. 125) 
i ustawą. z dnia 30 ma.roa, 1939 r. (Dz. U.R.P. Nr 28, 
poz. 183) osobom, które przebywają. poza gra.nica.mi 
Państwa.. 
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(2) Postanowienia niniejszego dekretu dotyczą. 
również niewypłaconych świadczeń przysługujących 
powyższym osobom a. płatnych przed wejściem w 
życie niniejszego dekretu. 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Mi 
nistrowi Skarbu oraz innym właściwym Mini
strom. 

Art. 3. 

Dekret niniejs,z.y wchodzi w iycie z dniem ogło
szenia. . 
Prezydent Rzeczypospolitej : 

WladyBlaw Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : SikorBki 

Minister Skarbu : Henryk Stra1Jburyer 

OBW1ESZOZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 6 MARCA 1940 R. 

w sprawie sprostowania omyłki w tekście dekretu Prezydenta lł.ze~ypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów 

prawnych władz okupacyjnych . 

Na podstawie Mt. 5 ust. (1) dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r . o wyda
waniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz . U.RP. Nr 68, poz. 423) omyłkę zachodzą.cą, w 
tekście dekret.u Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych 
władz okupacyjnych (Dz. U .R.P. Nr 102, poz. 1008) 
prostuje się w następują.cy sposób : 

w podpisie po wyrazach : ,,Prnz.es Rady Mi-
nistrów :" dodaje siQ pt"Zed dwukropkiem 
wyrazy : ,.i Minister Sprawiedliwości" . 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

W ladydaw Racz"kie:wicz 
Prezes Rady Ministrów 
i Minister Sprawiedliwości: Sikorski 

'floczono z poleooniu J\:linii:;L,·a. Spnl-wiedliwO.\łci w DrulCA:1.rni „Poluka we .b'rancji'· w Paryiu. 

Cena numęru niniej~zego 2 fr . fr. 

,,Dzionnik Ustuw Rzeczypo8politej PolHkiej" mo:tna pnmumerowa.6 i nabywać po,;zczególne numery w KsiGgarni 
ł'oJ,:kioj w Paryiu (Librairie Polonaii;e a Paris) 123 Bd. St. Germe.in Paris VI. 

Prenumerata kwartalna wynot1i: 20 fr, fr. 
Z pr-t.esylkq pocztową we Fronoji : 23 fr, fr . 
Z przooyłką. pocztową. zagra.nicę : 28 fr. fr. 

<Jena prenumeraty jest traktowana zaJic7,kowo i w razie wi~ks·,ych objętości poszczególnych numerów możo hyc 
odpowiednio podwyższona. 


