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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

12 września NQ 68. Rok 1935. 

T R E Ś ć: 

DEKRETY I'REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ: 

Poz.: 423--z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. . 
424--·z dnia 7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu 

orderu "Orła Białego" 
425-z dnia 7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu 

' orderu "Odrodzenia Polski" . . . 

1197 

1198 

1198 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz.: 426-iQpieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy 
:Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z proto-
kółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca . 1931 r. . 

427-:Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 sierpnia 
1935 r. o Komisjach filmowych . 

428-Spraw Wojskowych z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie wykonania art. 15, 100, 101 i 105 ustawy 
,( dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawo
.łowych wojskowych . 

429-~;prawiedliwości z dnia 5 września 1935 r. wydane w porozumlemu z Ministrem Spraw We
wnętrznych o przymusowej sprzedaży nieruchomości w pasie granicznym 

423. 
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1202 

1204 

DEKRET PlłEZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 6 września 1935 r. 

5) zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
corocznym poborze rekruta; 

6) rozporządzenia [Prezesa Rady Ministrów, 
Rady Ministrów i Ministrów, wydane celem 
wykonania aktów ustawodawczych i z po
wołaniem się na nie; o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolite; 

Polskiej. 

Na podstiawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytu-
cyjnej postanawiam co następuje: . 

Art. 1. (lL) W Dzienniku Ustaw RzeczypospoH-
tej Polskiej oghszać należy: ' 

1) akty ustawodawcze; 
2) umowy' z innemi państwami oraz zatwier

dzone w drodze ustawodawczej lub żawar
te na podstawie aktu ustawodawczego 
umOw)r z Wolne m Miastem Gdańskiem; 

3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej, dotyczące tymczasowego wprowadzenia 
w życi e postanowień, zawartych w umo

. wach handlowych lub celnych; 
4) zarządz ;enia ~rezydenta Rzeczypospolitej o 

stanie wojennym i zarządzenia ' Rady Mini
strów <> stanie wyjątkowym; 

7) oświadczenia rządowe, ,stwierdzające zajście 
warunków, od których zależy moc obowią
zująca umów z innemi państwami i z Wol
nem Miastem Gdańskiem oraz oświadczenia 
rządowe o przystąpieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej imieniem Wolnego Miasta . Gdańska 
lub o przystąpieniu państw obcych do 
umów, zawartych przez Rzeczpospolitą 
Polską, bądź o dokonanych ratyfikacjach. 

(2) Ogłoszenie w Dzienn~ku Ustaw Rzeczypo
spolitej Polskiej innych aktów prawnych nastąpić 
może z mocy szczególnego przepisu aktu ustawo
dawczego. 

Art. 2. (1) 'Na każdym numerze Dziennika 
Ustaw Rzeczypospoliltej Polskiej oznacza się dzień 
je~o wydania. 
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(2) Akty prawne, wymienione wart. 1, uważa 
się za prawnie ,ogłoszone w dniu wydania numeru 
Dziennika Ustaw, w którym są zamieszczone. 

Art. 3. Akty ustawodawcze i rozporządzenia, 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol
skiej, wchodzą w życie ósmego dnia po dniu ogłosze
nia, jeżeli same nie stanowią inaczej. 

Art. 4. (1) Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej wydaje Minister Sprawiedliwości. 

(2) W razie wątpliwości, czy rozporządzenie 
Ministra odpowiada warunkom, wymaganym do ogło
szenia W Dzienniku Ustaw, ,rozstrzyga Prezes Rady 
Ministrów. 

Art. 5. (1) Błędy w tekstach aktów prawnych, 
ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
ProIskiej, prostuje się w s.posób następujący: 

1) błąd, spowodowany niezgodnością oryginal
nego tekstu ustawy z jej brzmieniem uchwa
lonem, jak również błąd, spowodowany wa
dljwem brzmieniem oryginału dekretu, roz
porządzenia lub zarządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej, prostuje obwieszczenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej; 

2) błąd, spowodowany niezgodnością oryginal
ne'go tekstu rozporządzenia Rady Mini
strów z uchwałą tej Rady, prostujeobwiesz
czenie Prezesa Rady Minisr!:rówj 

s) błąd, spowodowany niezgodnością nadesła
nego do ogłoszenia tekstu umowy z innem 
państwem lub jej przekładu z oryginalnym 
dokumentem umowy, prostuje obwieszcze
nie Ministra Spraw Zagranicznych ; 

4) błąd, spowodowany wadliwem brzmieniem 
oryginału innego aktu z pośród wymienio
nych wart. l, prostuje obwieszczenie tych 
władz, które akt wydały lub podałydo wia
domości; 

5) hłąd, polegający na ogłoszeniu akrtu niezgod
nie z jego oryginałem, prostuje obwieszcze
nie Ministra Sprawiedliwości. 

(2) Obwieszczenia, wymienione w ust. l, ogła-
8zasię w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 6. .(1) Warunki prenumeraty Dziennika 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, ceny numerów .po
jedyńczych oraz zwolnienia od opłat z tytułu prenu
meraty ustala Minister Sprawiedliwości. 

(2) Bihljoteki publiczne otrzymują na żądanie 
egzemplarz Dziennika Ustaw bezpłatnie, jeżeli nie 
otrzymują g,o na mocy innych przepisów. 

Art. 7. Organa administracji państwowej, ozna
czone przez właściwych ministrów, obowiązane są 
udostępnić ludności bezpłatne przeglądanie Dzienni
ka Ustaw. 

Art. S.Wykonanie dekretu niniejszego p,oru
cza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 9. (1) Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

(2) Z dniem wejścia w życie dekretu niniejszego 
traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie 
wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Pol
skiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. s, poz. 18) oraz ustawa 
z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie zmiany powyższe
go rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89). 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M oścźcki 
Prezes Ra;dy Ministrów: W. Sławek 

. Minister Sprawiedliwości: Czesław Michllłowski 

424. 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 7 września '1935 r. 

w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. 
o ustanowieniu orderu "Orła Bia1tego". 

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej postanawiam co następuje: 

Art. 1. Wart. 8 ustawy z dnia 4 Jlutego 1921 r. 
o ustanowieniu orderu "Orła Białego" (Dz. U. R. P. 
Nr. 24, poz. 136) skreśla się ustęp trzeci. 

Art. 2. Wykonanie dekretu niniejszego poru
cza się Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Pr·ezes Rady MinisŁil"ów: W. Sławek 

425. 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 7 września 1935 r. 

w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 J.utego 1921 r. 
o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski". 

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej postanawiam co następuje: 

Art. 1. W art. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. 
o ustanowieniu orderu "Odrodzenia P'olski" (Dz. U. 
R. P. Nr. 24, poz. 137) w brzmieniu ustawy z dnia 
28 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N I:. 31, poz. 255) 
i rozporządzenia Prezydenta Rzeczyp I)spolitej z dnia 
3 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 899) skre
śla się ustęp trzeci. 

Art. 2. Wykonanie dekretu nin;iejszego porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów oraz imnym ministrom 
we właściwym każdemu z nich 7.akw sie działania. 

, Art. 3. Dekret niniejszy wchlodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 


