Dzienni!;: U"t/l.w.

Nr. 5.

Po:p:, "7,

Polskim a Rządem WłO!*im, doty<;zącego
urt:'gqic wania długu, zaciągniętegn pr~ez P<;>lskę u R z!}d.u
Włoskie go, podpisanego w Wars:j;awIe dOla 18 grud mą
1926 roku.

48 i 49.

Rządem

l t. Z. Wykonanie niniejszej ustawy . por~cza się
Minbtrowi Spraw Zagranicznych, wyb na11le zas postanowień powyższego układu r\'~i nist:owi. S~arbu . w porozumieniu z innymi właśC1v/yml m111lstraml.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życ;ie ~ dniem,
ogłQPzenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Pre;:;es Rady 1\'Iinistrów: K. Bartel
Minister Spraw Zagranicznych: Aug~t Zaleski
Minister Skarbu: G. Czcchewicz

49.
F ozporządzenie
/
l\'1inistra Spraw Wewnętr7:nycb
z dnia 15 grlldnia 1928 r.
o r uch\! Ct:':jzoziemców,
wydil n~ ~o do §§ l, ~, 3, 4, 7, 8, 9, 11. lZ, 13. 14,
15, 18, 19,22,29, 31; 3:;!, 33, 34, 35, 38, 44 i 45 w p orozumieniu z l~Iinistrcm Spraw Zagranicz:J.ych.
N a podstawie art. art. 20, .21.' 23 i ~!5 rozpo~ządz~
nia P rezydenta RzeczypospolItej z dnia 13 sl~rpnla
1926 r. o cud:.:oziemcach (Dz. U. R. P. Nr. 83, PO?;. i55)
i art. 118 ro zporz~dzenia Prezydenta ..RzeczYP3.spol ; ~ej
~ dnia 19 stycznia 19 ~8 r. o org;mI?;a~Jl 1 zak~'e:'He ~~Ia
łapia władz administr~cji or;ólncj lDz. U. R. P. Nr. U,
paf;. 86) Zarząq!i:q się CO nast~pt.!je;

I. Pobyt czasowy indywidualny.

48.
Na mQcy art. 4. KQDstytuCjl ol!ła ~ ząDl UShłWI AIł~ł ••
ppią~ej trę~ci:

19
.
sprawie ratyfikacji konwencji

z

dnią

grl1qni~

1928 r.

pomiędzy Austrją.
Włochami, PGlską, Rumunją, Królestwem $erbów,
C horwatów i Słowe :':. cÓw ora:;; Cze~hoslqwflcją,

W

qo tyClZąC~j pr;ei 'rcią wi~r zytel~oś~i i. depozytów r
n p. l eiącYj:!1 do pbyw.a~elt, z;amle.~zk!1,ącyc4 tery'"'
tprją, pąleżą~e q~wnfe J do ~!1~trJi, z; .pod .zar;ądl!
PPP tOtvej JC:sy O szcz ęqnascI w Wle~D14, po4pisar:ej w Rzymie dnia ~. )iwietnia 1?,22t ora.z
układu dod ad:0 ',~;ego do teJze konwencJi, pOdpl,",
sanego w Rzymie cl.iiia 23 lutegp 1925, wraz z pro.
tok ółeril z tejże daty.

. Art. 1. Wy'(~ża :oi~ zgodę. ~a dok<;>na!ł~e przez P~eZY7

§ .. Z~zWGleń na wiqzd i pobyt czasowy, pn~ewi,.
d zianych w itrt. 5 ust. 1 rozp o rz;ąd zenia Prez,yde!lta R.z~
czyp'~'spolitej z dr:ia 13 sie:pi'lia 1926 r. o cudZ?ZI~ m ca~h,
ud~iel3 ją . urzędy konsu larne przez wystawleme WIZy
pobytc'wc j wedł ug z:.ł;:;czo~(ege w29ru (iałącznik Nr. l).
Wiza ma być wystawic nq w ten sposób, aby upraw,.
nie nie do pobytu nie pl'z:::kl'aczało. dwóch lat.
Wi~a pobytowa mcie upraw11lać do klikakmtnego
przekraczania grąnic Rzeczypospolitej.
ł ~. Dla otrzymania wizy pobytowej pudZ;Qtierniec
pOWlDlen przedst.lwić wążr:y dowód O.SOblsty orą7; p,odać dane, potrzebn.e dla Jej wyp : łl11e111a, a w szczegolności określić cel pobytu i czas, niezb ęąl1Y, jego zd: niem,
dla osi ągnięcia tego celu, zaś na żąc,ar,ie urzędu konsularnegowska2:ać również miejsce zamierzGnego pebytu
i dostarczyć potrzebnych informacyj C0 do swej osoby
i Z!J.mi~rzonego pcbytu, jak również potrzebnych dokumentów, świqd~ctw lub dowodów.

ogłoszenia.

§ 1. Urząd konst.!larny p0wini~m pq:eq t.!4z.i cl&niem wizy pobytowej ).lzyskać zgodę z reg\.1ły ppwptQwej władzy administracji ogólnej, właściwej ze wzg1ęp.\,1
na zamierzone miejsce pobytu, jeżeli;
a) pobyt ma trwać dłużej, niż 3 mi~sią~e albQ
b) istni~ją powody do przypu~zc:::et11a, że pobyt ..cudZ02:1emca w R zec2ypospollteJ, Z UW?gl na J'~go
osob~ lub cel pobytu, może być n iepożądany
dla jej dobra lub dobra jej mieszkańców.
Zwracanie się do władzy ądministracji ogól1}t!j
o wyrażenie zgody nie jest wymagane
wypadk~1
wymienionym pod lit. a), jeżeli cudzoz~emlec, 1}le
maj ąc sko ńczonych lat 25, przybywa do Rzeczypo~politej W celu wstąpienia w chJ.rakterze słuchacza do
Jednego Z wyższych państwowych zakładów naukowych,
a wykaże się zaświadczeniem tak~e go zakł .: du; *e. b~dZ1.e
przyjęty w poczet jego słuchaqow, albo Jczel.t cud2o~iel11iec, nie mając s kończonych l::t 21, przYPyVla
q~ r odziców l~b opiekunóyv.
.

Prezydent F.ze czypospolit~j: l. Maśr:ir:ki
Prezes R ady Ministrów: K. Bqrtel

jeżeli:

P9-

d~ptą RzeczypospoJitej P0J~~leJ ratyfIlraC)l konw~nCjl
między Austrj ą, WłochamI, Polską, RUJllunHt Krolestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńcóyv oraz Cf;echosłow~cii}, cibtyC2ącej prą~jęcia w~erzyt~lpości i dep.ozytów, należących do obywatelI, zamIeszkujących terytorHt

n;lleżące qąWlłi~j ~o Austrji, 'f; poą f;~rząd~ Pocztow~J

Eąsy Oszczę dnoścI w Wledm).l/ podplSape) w RZ;Yrn~e
dnia 6 kwietnia 1922, oraz układu dodatkowego ąp
tejże konwencji, podpisanego w Rzymie dnia 23 lutego
1925, wraz z protokółem Z; tejże daty.

Art. 2.

Wykonal1ie niniejszej llsta\Vy pc n.łC~p się
Ministrowi Spraw Zagraniczpych, wykot1J r.l ' zaś poSt,mowień, zawąrtych w powyższych u.muwach, . porucza się Ministrowi Skąrbu w pOfQzumIel}.lU z zaIpteresowanymi ministrami.

Art. 3. Ustawa nipiejsza wchodzi W życie Z dniem

M inister Spraw Zagranicznych: Augu$t Zaleski
Minister S:;arbu : G. Czechowicz

v:

należy odmówi€,
.
a) obecność cudzoziemca na obszarze R~eczypa-·
spc1it.cj. za~ra ża ła?y, powa:±nie jej dobru lu.b . dobru Jej mlCSZkancow, a z'NhL7,Cza zagrazal lby
bezpieczep.;tvvu lub porządkowi pub1jczllemu,

§ 4. Udzielenia wizy pobytowe;

~H~o

