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88. 

DEKRET 

o . s t o war z y s z e n i a c h. 

Wobec konieczności natychmiastowego uregulowania sp rawy rejestra
cji stowarzyszeń i związKów zarządzam co następuje: 

I\rt. 1. Rejestrację stowarzyszeń i związków, pod legających postano
wieniom tyrnczasowych przepisów o stowarzyszeniach i związkach z d. 4/1 7 
marca 1906 r., wykonywać ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

I\rt. 2. Do czasu wydania w drodze ustawodawczej prawa o stowa
rzyszeniach i związkach, Ministe rstwo Spraw Wewnętrznych kierować się 
będzie przepisami tymczasowemi z 4/1 7 marca 1906 r. ze zmfanam i wyni· 
kającemf z nin iejszego dekretu. 

Rrt.3. Uchyla się moc obowiązującą artykułów 13, 14, 15, 16, 37,38, 
. 39, 40 przepisów tymczasowych z d. 4117 marca 1906 roku . 

Rrt. 4. Podania o wciągnięcie do rejestru stowarzy szeń i zW l ązkow 
mogą być składane bądź bezpośrednio do Min isterstwa Spraw We" n~trz
nych, bądź do miejscowyc h państwowych urzędów administra cyjnych, któ
re to urzędy winny złożone podania bez zwłoki przedkładać Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych. 

Rrt. 5. Stowarzyszenia i związki. ki:óre powstały przed wydaniem 
\ niniej szego dekretu, powmny w przeciągu miesiąca "d daty ogłoszenia 

niniejszego dekretu przedłożyć m iejscowym pań stwowym uriędom admini
stracyjnym wiadomości wymagane w artykułach J8, 21, 31 , 32 przepisów 
tymczasowych z d. 4/17 marca 1906 ·roku. 

Rrt. 6. Upoważnia się Mini~tra Spraw Wewnętrznych do przekazywa
nia według swr=go uznania prawa rejestracji stowarzyszeń i związków miej
scowym władzom administracyjnym. 

Rrt. 7. Przepisy sprzeczne z niniejszym dekretem tracą moc obowią
zującą. 

I\rt. 8. Minister Spraw Wewnętrznych wyda przepisy wykonawcze do • 
n,iniejsiego dekretu. 
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