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ROZPORZI1DZENIE
Mi nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa b. Dzielnicy
P ruskiej w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
i z Ministerstwem Skarbu w p rzed miocie nabycia i utraty obywatel s t wa polskiego w my śl art . 91 t raktatu m i ędzy Mocarstwami Sprzym ierzonemi i S k oj arzon em i a Ńiemcami , podpisanego w We rsalu
dn ia 28 czerwca 1919 (DL . U. R. P . N!! 35 p . 200).
Na zasadzie art. 2 p. 3 i art. 15 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 1.
Dz . U. R. P. N!! 7 p. 44 i art. 6 ustawy z dn. 1 s ierpnia 1919 Dz. Pr. P. P.
Nc~ 64 p. 385 postanawia się , co następuje:

f\rt. 1. W myśl ustępu 1 art. 91 traktatu mit;dzy Mocarstwami Sprzym ierzonemi i Skojarzonem iea Niemcami, podpisanego dnia 28 czerwca
1919 r. w Wersalu (Dz. U. R. P. N!! 35 p. 200) stanowi stałe zamieszkanie
podstawę do nabycia obywatelstwa polskiego tylko wówczas, jeśli było nieprzerwane od czasu p rzed dniem 2 stycznia 1908 r. do dnia 10 stycznia 1920.
Czasowe wydalenie si ę nie powoduje przerwy, jeśli nastąpiło wśród
ok oliczności wskazujących niedwuznacznie na zami ar zachowania dotychcz asowego miejsca zamieszkania .
f\rt . 2. Narówni z osobami zamieszkałemi stale od czas u przed
d niem 2 stycznia 1908 r. t ra ktowane będą:
a) urodzone po tym dniu dzieci ślubne ojca nieżyjącego i dz ieci
nieślubne matki nieżyjącej, jeżeli miały stałe zamieszkanie od
czasu swego urodzenia do d ni a 10 stycznia 1920 r. i jeśli ojciec
względnie matka ich miała stałe zamieszkanie od czasu przed
dniem 2 styczri ia 1908 r. do swej śmie rci;
.
b) kobiety. które dopiero przez zamążpójście uzyskały stałe zamieszkanie, jeśli zamieszkania tego do dnia 10 styczni a 1920 r. nie
utraciły i jeśli mężowie ich byli od czasu przed dniem 2 stycznia
1908 r. bez przerwy stale zamieszkali.
.

Rrt. 3. Przez sło wo "Polacy" użyte w ustępie 4 i 9 art. 91 traktatu
r ozumie się osoby narodowości polskiej bez względu na miejsce urodzenia . •
f\rt. 4. Do przyjmowan ia opcji powołane są :
a) w Pol sce: komisarjaty Rządu w Warszawie, . w Łodzi w Lublin ie
i w Poznan iu, Magistraty we Lwowie i w Krakowie, na obszarze
b. dzieln icy pruskiej burmistrzowie miast, tw o rzących powiaty
miejskie - pozatem wszędzie sta rostwa,
b) za granicą : polskie przedstawicielstwa dy plomatyczne i konsulaty.
O kompete ncji miejscowe j ro zst rz yga mi ejsce st ał ego pobytu.
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ł\rt. 5. Kto pragnie skorzystać z prawa opcji złoży u władzy, wskazanejw art. 4 odpowiednie oświadczenie ustnie lub na piśmie, które zawierać także powinno:
1) nazwisko i imię osoby optującej,
2) dzień, miesiąc, rok i miejsce (gmina, powiat, kraj) jt:!j urodz e nia,
3) nazwisko i imię rodziców,
4) zawód (zatrudnienie) jej,
5) miejsce (gmina, powiat, kran, gdzie przebywa ,
6) obywatelstwo, jakie posiadała dnia 10 stycznia 1920 r. ,
7) imię i nazwisko rodowe żony,
8) jeśli optujący ma dzieci niżej lat 18 - imiona, daty mi e jsca
urodzenia tychże.
ł\rt. 6. Władza, odbierająca ośw iadczeni e ' ustne, zbada tożsamość osob y
sporządzi protokuł, który podpisze strona oraz urzędnik ośw iad cze nie od bierający.

i

Jeśli strona donosi wladzy o opcji na piśmie, winno odnośne
zawierać jej podpis zalegalizowany sądownie, notarjalnie lub przez
sarjat względnie posterunek policji państwowej albo-na obszarze b.

p ismo
komi dziel-

nicy pruskiej-przez komisarza obwodowego miejsca pobytu.
ł\rt. 7. Za osoby w wieku poniżej lat 18-tu, nie mające rodziców .
dalej za osoby, które l8-ty rok ży cia ukończyły, ale co do których zcJchodzą niezależnie od wieku przeszkody własnowolności i za osoby pozbawione
własnow olnośc i, z wyjątkiem z powodu marnotrawstwa, wykonuje prawo
opcj i ich prawny zastępca za zgodą rady f~ilijnej względnie innego od powiedniego organu.

ł\rt. 8. Osobom, za które prawo opcji wykonali rodzi ce lub inn i za ·
stępcy prawni, przysługuje do dnia 10 stycznia 1922 r. prawo cofn i ęci a dokonanej opcji, jeśli przed powyższym dniem ukończyły 18 ty rok życia
lub jeśli w tym samym czasokresie zastępstwo prawne zostało uchylone.
Oświadczenia

wart. 4.

Poza te m

cofnięcia przyjmują
mają tu odpowiednie

ł\rt. 9. Opcja
utratę obywatelstwa
będzie za obywatela
ł\rt.

cofn iętą

10.

być

i

załatwiają władze wymien ione
zastosowanie art. 5, 6 i 11.

prawnie dokonana powoduje z dniem jej dokonania
dotychczasowego. Od dnia tego optujący uważan y
tego państwa, na rzecz którego opcj i dokona!.

Opcja dokonana,
nie może .

wyjąwszy

wypadki przewidziane w art. 8,

ł\rt. 11. Władze powolane do przyjmowania opcji wydawać będą
optującym po zbadaniu warunków jej prawności odpowiednie pośw i adcze
nia i prowadzić będą rejestr tychże.
ł\rt. 12. Obywatele niemieccy narodowości
polskiej. którz y dnia
10 stycznia 1920 r. nie mieli stałego zamieszka nia an i w Polsce ani
w Niemczech a T)rzebywają zagranicą, stają się w myśl ustępu 9 art. 91
traktatu obywatelami polskimi, jeśli w polskiem przedstawic'ielstwi e d yplomatycznem lub konsulacie
1) najpóźniej do dnia 10 stycznia 1922 r. oświadczą osobiśc ie lub na
piśmie, że chcą być obywatelami polskimi i doniosą,. w których
miejscowościach i przez jaki czas w ciągu ostatnich lat 5-ciu przebywali; oświadczenie złożone przez męża skutkuje także na ż onę ~
przez rodziców skutkuje także na dzieci poniżej lat 18-tu ;

N257.
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3)
4)
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przedłożą
nie także

metrykę chrztu względnie urodzenia swoją, ewentualżony i dzieci, dalej dowody, że są obywatelami nie mieckimi, i oświadczą, że zrzekają się tego obywatelstwa;
wykażą, że są narodowości polskiej .i
.

uzyskają

od przedstawicielstwa względnie konsulatu poświadcze
nia nabycia obywatelstwa w myśl ustępu 9 art. 91 traktatu.
Do osób poniżej lat 18-tu tudzież do osób niewłasnowolnych niezależnie od wieku stosują się postanowienia art. 7 i 8.
f\rt. 13. Wszelkie podania (oświadczenia) i ich załączniki tudzież
poświadczenia w sprawach unormowanych
niniejsze m rozporządzeniem
wolne są od opłat stemplowych i od opłat za czynności urzędowe .
Przepis powyższy nie stosuje się do legalizacji notarjalnYch.
f\rt. 14.

Rozporządzenie

nin iejsze wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszen i a .

Warszawa, dnia 13 lipca 1920 r.
Kierownik Ministerstwa Spraw
]. K uczy/iski

Wewnętrznych:

Kierownik Ministerstwa b. Dzieln icy Prusk iej :
W . Ku charski
Podsekretarz stanu do spra w zagran icznych:

St.

•

Dąb rowsk i

I'v\in ister Skarbu:
w z. R. R y barski
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Kierownika Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych

w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i utrzymania
porządku publicznego w c zasie wojny w powiatach: płońskim, łowic
kim, ry p ińskim, s ierpeckim i przasnyskim.
Na podstawie art. 1 i ~ ustawy z dnia 25 lipca 1919 r., ogłoszonej
w Dzienni ku Praw z dn ia 1 sierpn ia 19 '19 r., N2 61, poz. 364, w przedmiocie zapewnien ia bezpiecze ń s t wa państwa i utrzymania porządku publicznego
w czasie wojny, oraz rozporządzeni a Rady MLlistrów z dnia 29 kwietnia 1920 r. ,
ogłoszonego w Dzienn iku Ustaw z dnia 30 kwietnia 1920 r., N236, poz. 208,
niniejszem wprowadzam w powiatach: p ł ońskim , łowickim, ryp i ń s kim, sierpeckim i przasnyskim na okres czasu do dnia 2 sierpnia 1920 r. rózporzą
dzenia moje wydane w przedmiocie zapewnienia bezp i eczeństwa państwa
i utrzymania porządku publicznego i ogłoszone w "Monitorze Polskim " N2172
Warszawa, dnia 15 lipca 1920 r.
Kierownik Ministerstwa Spraw
]. Ku cz:,Ylzski

Wewnętrznych:

