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DZIAŁ URZĘDOWY 
 

 

poz. 1 Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej O  nieważności aktów 

prawnych władz okupacyjnych 

 

poz. 2 Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej o wydaniu 

IMMUNITETU NIETYKALNOŚCI 

 

 
 

              ====================================================== 

DZIAŁ URZĘDOWY  
              ====================================================== 

 

 

 

DEKRET PREZYDENTA II 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. 

 

Na mocy art.79 ust. (2)  Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. 

Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej stanowię, co następuje: 

Art. 1. 

Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa 

Polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji 

okupowanym terytorium, są, zgodnie z postanowieniami IV-ej Konwencji 

Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej, nieważne  

i niebyłe. 
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Art. 2. 

(1)   Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium 

Państwa Polskiego, dotyczące przenoszenia, obciążania, ścieśnienia lub 

ograniczenia pod jakąkolwiek inną nazwą prawa własności: Skarbu 

Państwa, związków komunalnych, przedsiębiorstw państwowych  

i komunalnych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych i prawnych 

na rzecz obcych państw, obcych obywateli lub obcych osób prawnych 

oraz osiedlanie w nieruchomościach obywateli obcych państw pod 

jakimkolwiek tytułem prawnym, są nieważne i niebyłe. 

(2)   Nieważne i niebyłe są również akty prawne i zarządzenia władz, 

okupujących terytorium Państwa Polskiego, wymienione w ust. (1), gdy 

wynikają one ze stosowania eksterminacyjnej polityki narodowościowej. 

Art. 3. 

(1)    Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne władz, okupujących 

terytorium Państwa Polskiego, dotyczące wprowadzenia sekwestru, 

zarządu przymusowego, lub wprowadzenia pod inną nazwą zmiany w 

sposobie zarządzenia i użytkowania mieniem osób fizycznych  

i prawnych prawa polskiego, jak również wszelkie akty prawne tychże 

władz, dotyczące zmiany w składzie władz spółek i personelu 

zarządzającego interesami osób fizycznych i prawnych. 

(2)  Jeżeli akty te zdziałane zostały na nieprzymuszony wniosek 

obywateli polskich i w ich interesie, to nadanie takim aktom mocy 

prawnej nastąpi w trybie uznania ich przez władze polskie. 

Art. 4. 

Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne i zarządzenia dokonane 

przez władze, okupujące terytorium Państwa Polskiego, w stosunku do 

uprawnień i mienia obywateli polskich i polskich osób prawnych, 

znajdującego się poza granicami obszaru Polski. 
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Art. 5. 

Nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne, nabyte przez jakąkolwiek 

osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek 

praw na zasadzie zarządzeń i aktów prawnych władz okupacyjnych, 

uznanych przez dekret niniejszy za nieważne. Również nieważne  

i niebyłe są wszelkie tytuły prawne, nabyte przez jakąkolwiek osobę 

fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw 

w drodze umów lub też wykorzystania przepisów przymusowych, o ile 

dotyczą przedmiotów i praw, wskazanych w artykułach poprzednich. 

Art. 6. 

Akty zwykłego, ustanowionego przez władze okupacyjne, zarządu 

cudzym mieniem w czasie wojny w granicach koniecznej potrzeby  

i normalnej eksploatacji, prowadzonej na zasadach uczciwości i dobrej 

wiary, wymagać będą uznania przez władze polskie po zbadaniu sposobu 

wykonywania zarządu cudzym mieniem. 

Art. 7. 

Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne, zdziałane przez obywateli 

polskich pod przymusem bezpośrednim lub pośrednim władz 

okupacyjnych. Akty te mogą być zgłaszane do rejestracji władzom 

polskim z umotywowanym zastrzeżeniem osób poszkodowanych. Każda 

osoba poszkodowana ma prawo wnieść do sądu skargę o uznanie tych 

aktów za nieważne. 

Art. 8. 

Obywatel polski, który dobrowolnie będzie pomagał władzom 

okupacyjnym do wykonywania aktów, wskazanych w artykule 1—5, 

podlegnie karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub konfiskacie całego 

mienia. 
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Art. 9. 

Przepisy niniejszego dekretu stosują się do już wydanych aktów 

prawnych i zarządzeń władz okupacyjnych, jak również do wszelkich, 

sprzecznych z postanowieniami niniejszego dekretu, aktów prawnych  

i zarządzeń tychże władz, które zostaną wydane po wejściu w życie 

niniejszego dekretu. 

Art. 10. 

Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia. 

Niniejszy Dekret został wydany na wniosek powołanej Rady Doradczej 

Prezydenta. 

 

 

          Londyn, dnia 16 kwietnia 2021 roku 

        Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                                  Jan Zbigniew Potocki  

 

 

Preambuła 

W związku z wielokrotną i  całkowitą próbą destabilizacji Państwa 

Polskiego,  dążenia  III RP do rozpętania wojny światowej  z Rosją  

i Białorusią pod naciskiem wrogich Państw, stąd też  II Rzeczpospolita 

Polska nie uległa naciskom rządowi światowemu, dążącemu do 

likwidacji Narodu Polskiego i Naszej Ojczyzny. 
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DEKRET PREZYDENTA  

II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 kwietnia 2021r. 

 

Na mocy art.13 ust. (1) Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia  

1935 r. Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej postanawia Dekretem 

wydać IMMUNITET NIETYKALNOŚCI w związku z Konwencją 

Wiedeńską, Haską jak i również Norymberską, mówiących o prawach 

człowieka 

Janowi Pawłowi Ożóg m. Brzóza Stadnicka 

Ze względu na pełnioną funkcję na stanowisku Dyrektora Zespołu Prawa 

w Kancelarii Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, stąd też 

reprezentowania Kancelarii Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej jak 

i Urzędu II Rzeczypospolitej Polskiej w Trybunale Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu; w Międzynarodowym 

Trybunale Karnym w Hadze; w Europejskim Trybunale Praw Człowieka 

w Strasburgu oraz reprezentowania Obywateli II RP w Organach III RP. 

Uprasza się do udzielenia przez każde służby z całego świata cywilne  

i wojskowe wszelkiej zażądanej pomocy w trakcie WYKONYWANIA 

MISJI MIĘDZYNARODOWYCH  pełniąc czynności służbowe. 

Osoby nie podporządkowujące się, jak i Państwa będące członkami 

instytucji międzynarodowych Państw Cywilizowanych będą pociągnięte 

do odpowiedzialności cywilno-karnej przed Trybunałem Między-

narodowym w Hadze jak i Norymberskim.  

 
   Londyn, dnia 16 kwietnia 2021r 

       Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej     

                                                                                 Jan Zbigniew Potocki 

 

 

 

 

 

Opublikowano z polecenia Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej 


