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DEKRET .PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19

o zmianie

J'W4)OI'ządzenia

października

1938 r.

Preeydeata RzecżypO$pOlltej

0 , Krżyia

i Medalu

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy kooetyt1lcyjnej !postanawiam co następuje:

złożon)'lcO

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o
!Krzyżu i Medalu Niepodl1egłości (Dz. U. R. P.
z 1937 r. Nr 28, !poz. 214) wprowadza, się zmiany na'st~ące:
I
1) wart. 1 w końcu ust. (1) dodaje ,się wyrazy: ",ja'k również osób, które zasłużyły się
czynnie w oik.resie walkpowstań~ych o ,wyzwolenie w roku 1938 ś1ą,ska Cieszyńskiello za

Ań. 2. Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RzecZYPoSlpOlitej Pol,skiej jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta RzeczYPoSipolitej z dnia
29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu NiepodlegŁości (Dz. U. R P. z 1937 r. Nr 28, poz.
214) z uwz.ględnieniem zmian. wynikających
z przepisów og'ło;szonych przed dniem wydania
jednoli te,go tekstu.

do

dnia 31

stycznia

1939 r.",

Olzą";

2) w ·art. 7 !przetPis doty.chczas.owy oznacza
się jako ust. (11) oraz dodaje się l1iStęp dnigi o
brzmiooiu następującym:
.,(2) Osobom, które za,słuźyły się czynnie
w okresie wallk powstańczych o wyzwolenie
w roku' 1938 Sląska Ci.eszyńskiego za Olzą,
Krzyż i Medal Niepodległości można na,dawa.ć
do dnia 31 marca 1939 r. na podstawie zllłoszeń,

najpóźniej

Niepocll-.&łoścL

Art. 3.
porucza

;się

Ań. 4.

z dniem

Wykonanie dekretu niniejszej!o
Prezesowi Rady Ministrów.
Dekret n1nieó.szy Wtchodzi

ogłoszenia.

W życie

Prezydent Rzeczypospolitej: l. 'M olełdl
Prezaa Rady Ministrów: SIQlUJoj Skladllow.kl
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOUTEJ
z dni;a 19

października

1938 r.

o rozciągnięciu mocy obowiązującej ost8lWJ' z dnia 20 strCZDia 1920 r~ o obywatełstwie P~
Di8 odzyskane ziemie śląska Cieszyński~o oraz o ~u.iekt6rych jej przepisów.

stwa Polskiego

Na podstawie ar!. 55 iUlSt. (2) ustawy kooItybucy,jalej postanawiam. co następuje:

Art. 1. N a odz)'lskane ziemie

SJą.ska

Cłe

szyńskiego rozciąga się m'O'C obowią.m~2l

usta,
wy :z dnia 20 sty.c.z.nia 192() r. o obywatelstwie
Państwa poaskiego ~z. U. R P. Nr 7, poz. 44}
wraz z pótniejszymi zmiana.mś..

:w.

się

Ań. 2.
ustawie powyższej wprowadza
zmiany następujące:
.
l) po art. 2 Wlprowadza się art. 2a o brzmie-

niu

na.stępującym:

pada 1918 r. i. je'żeli prawa te.go me nabyła z tytułu sprawowania urzędu publiczne~oi warunek
miejsca zamies7)kania nie dotyczy osób pochodzenia polskiego.";
2) do art. 3 dodaje się" jako UlItęp drugi,
przepLs następujący:
"Osoby, pochodzenia polskiego, kt6re w
dniu l października 1938 r. miały miejsce zamieszkania na obszarze odzyskanych ziem Śląska
Cieszyńsikiego., będą traktowane na równi z osobami, które do PaństWa Polskiego powróciły ....

Art. 3.
porUiCza

Wykonanie

się , Minisłlrowi

dekretu niniejszego
Spraw lWewnętrznych.

"Art. 2a. Obywatelstwo polskie <Służy ponadto osóbie, która ma mie,;sce zami~kania
Art. 4. Dekret niniejszy WlChod.zi w życie
i prawo swojuczyzny w jednej z gmin na obsza- z dniem ogłoszenia.
rze odzyskanych ziem Śląska . Cieszyńskiego,
. Pl-ezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
stanowiących poprzednio część składową Republiki Czeskosłowackiej" ,jeżeli' osoba ta (lub PrelZ0s Rady Ministrów
i, Min-iste.r Spraw :WeWnętrznych:
I
jej ojciec, u dziecka ni e ślwbn ego - matka) praSławoj Sklodkow.ki
wo to posiadała nieprzerwanie od doia 1 listo- ' .

