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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ' 

Z DNIA 10 SIERPNIA l940 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1987 r. o shubie wojskowej oficerów. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię co nMtępuje : 

Art. I. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospoli tej z dnia 
12 marca 1937 r. o sluibie wojskowej oficerów 
(Dz. U.RP. Nr 20, poz. 128) wprowadza się zmiany 
następują.ce : 

1) w art. 28 § l doda.je się lit. e) o brzmieniu : 
„e) braku wolnych stanowisk w składach 
osobowych wojska lub marynarki wojen
nej - na czas do trzech lat." ; 

2) art. 29 § l lit. b) otrzymuje brzmienie: 
„ b) po zarządzeniu mobilizacji z. wyjątkiem 
p1:2ypa.dków : 

- piastowania mandatów do Izb 
Ustawodawczych 

- pełnienia ur:zędu ministra lub 
podsekretarza stanu (równorzęd
nego) 

- prz.eniesienia w stan nieczynny 
wskutek braku wolnych stanowisk 
w składa.eh oso bowych wojska lub 
marynarki wojennej 

- przeniesienia w stan nieczynny 
wskutek czasowej niezdolności do 
służby."; 
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3) w art. 29 doda.je się § 3 o bn.mieniu : 
,,§ 3. W prz.vpa.dkacl1 przeniesienia. oficera w 

stan nieczynny z powodu braku wolnych 
stanowisk w skla.dach osobowych wojska 
lub marynarki wojennej , powołanie do 
służby czynny może na.stąpić z urzędu 
przed upływem okresu czasu, na jaki 
nastą pilo przeniesienie." ; 

4) w art. 30 § 1 dodaje się. pkt 5) o brzmieniu : 
„5) upływu okresu czasu, na jaki na.stą.pilo 

przeniesienie w stan nieczynny z powodu 
braku wolnych stanowisk w składach 
osobowych wojska lub marynarki wojen
nej." . 

Art. 2. 

Wykonanie dekretu niniejszego osobno dla wojska 
a osobno dla marynarki wojennej porucza się 
Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Presydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczlciewicz 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych : Sikorski 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITE; 

Z DNIA l2 SIERPNIA 1!!40 R. 

o zmianie przepisów dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie a.rt. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię co następuje : 

Art. L 

Art. 6 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z. 
dnia 9 grudnia. 1939 r . o powołaniu Rady Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.. U.R.P. z 1940 r. 
Nr 8, poz. 22) otrzymuje brzmienie : 

„1) . Członków Rady Narodowej mianuje i zwalnia 
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek 
P rezesa Rady Ministrów. 

2) Zwolnienie nas~puje w przypadkach : 

1) zrzeczenia. się. przez członka. Ra.dy swego 
sta.nowi.<3ka, 

2) powołania cz łonka Rady na jedno ze 
stanowisk przewidzia.n_ych w art. 13 
dekretu niniejszego, 

3) orzeczenia. Sądu Hono1-owego Rady, 
zatwierdzonego . przez Radę, mocą 
którego członek Ra.dy uznany został za 
niegodnego piastowania tego stanowiska, 


