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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, 
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4) zaistnienia okoliczności, uniemożliwia
jących członkowi Rady przez dłuższy 
czas udzia.ł w jej pracach. Za.istnienie 
tych okoliczności stwierdza Rada 
uchwałą,. 

3) W przypadku, określonym w pkt 4) ustępu 
poprzedzającego, ogłoszenie pisma zwalnia
jącego w ga.zeoie rz.ą.dowej zastępuje doręczenie 
go interesowanemu" . 

Art. 2. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Preze

sowi Rady Ministrów. 
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Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w iycie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Wladysł,aw Raczlciewicz 

Prezes Rady Ministrów: SikorsJ.-i 

Minister Sprawiedliwośó: Marian . Seyda. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

.Z DNIA 8 SIERPNIA 1940 R. 

o ustaleniu warunków enuJii biletów skarbowych serii W. I i serii W. II. 

Na. podstawie art. 6 ust. (2) ustawy z dnia. 24 
marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych 
(Dz. U.R.P. z 1939 r. Nr 46, poz. 297) zarządzam 
co następuje : 

§ I. 
1) Wypuszcza się bilety skarbowe serii W. I w 

odcinkach po 1.000.000 złotych w zlocie oraz po 
100.000 złotych w zlocie. 

2) Obieg biletów skarbowych serii W. I nie moie 
przewyższać sumy 25.000.000 złotych w zlocie 
według parytetu : zloty w złocie równa się 
0,168.792 gra.ma czystego złota. 

3) Termin płatności biletów skarbowych serii W. I 
usta.la się na. 12 miesięcy, licząc od da.ty wypusz
czenia. 

§ 2. 

l) Wypuszcza się bilety skarbowe serii W. II w 
odcinkach po 1.000.000 złotych. 

2) Obieg biletów skarbowych serii W. II nie moie 
pnewyższać sumy 5.000.000 złotych. 

3) Termin płatności biletów skarbowych se.rii W. II 
ustala się na 12 miesięcy, liczą.cod daty wypusz
czenia. 

§ 3. 

Rmporzą.dzenie niniejsze wchodzi w iycie 2 

dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu : Henryk Strasbv,rger 

Część II 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zar~en.ie Prezydenta R~zypospolitej z dnia 12 sierpnia 1040 r. o :t.at.wierdzcniu !i.mia.ny 

Regul&minu Rady Narodowej R2ee'typospolitej Polskiej str. 50 

Uch ws.le. Rady Mirustrów z dnia 8 czerwca 194-0 r. w sprawie ,-.apcwnienia niektórych uprawnień 
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Obwieezczenie Ministra Skarbu z dnia 8 sierpnia. 1940 r. w sprawie oproccntowa.n.ia. biletów 
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