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DEKRET PREZY'DENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Poi. : 42 -

z dnia. 27 Jistopada l940 r. o 2.walnianiu ze służby pańHtwowoj fm1kcjonariui;zów pai1stwowych
urlopowanych na cza.i, trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną

Htr.

OJ

42
DEKRET PREZY'DENTA RZEOZVPOSPOLITEJ
Z DN'IA 27 LISTOPADA 1!)40 H.
o zwalnianiu ze sluiby panstwowej funkcjonańuS2ów państwowych urlopowanych na czas trwania wyjątkowych okolicznośo.i
wywołanych wojną.

Na. podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje :

Art. 2.

Zwolnienie, dokonane na podstawie artykułu
nie uchybia uprawnieniom nabytym przez osoby zwolnione z tytułu dotychczasowej
służby państwowej . Przepisy dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1940 r. w sprawie
wstnymania wypłaty emerytur oraz zaopatrzeń
wdowich i sierocych (Dz.U.RP. Nr 6, poz. 15)
stosuje się tu odpowiednio .
poprzedzają.cego,

Art. L
(I) Władza uprawniona do miano wania może
zwalniać ze sluiby państwowej funkcjonariuszów pań
stwowych, pozostają.cych ua urlopach bezpłatnych.

stosownie do dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 20 października 1939 r. (Dz.U.RP. Nr 100,
poz. 1001 ), bez zachowania przepisów uzaleiniają.cych
zwolnienie od uprzedniego przeniesienia w stan
nieczynny.
(2) Zwolnienie wymaga uchwały Rady Ministrów
na wniosek właściwego ministra.

powziętej

(3) W przypadkach, gdy doręczenie pisma zwal-

niają.cego byłoby połączone z n admiernymi trud-

nościami lub niemożliwe , ogłoszenie go w gazecie
rządowej zastępuje doręczenie.

Art. 3.
Dek.ret niniejszy, wydany na czas trwania wyjąt
kowych okoliczności wywołanych wojną, traci
moc obowią.zują.cą. w term.inie określonym przez
rozporządzenie Rady Ministrów.
Art. 4.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się P rezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom.
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Prezydent Rzeczypospolitej:
Władysław

. Dekret niniejszy wchodzi w iycie z dniem ogfoszerua.

Raczkiewioz

Prezes Rady Ministrów : Sikorski.
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INSTRUKCJA Z DNIA 29 LISTOPADA 1940 R.
o sposobie wykonywania przez

Kontrolę Pań&twową

Na podstawie art. 10 dekretu Prezydenta R.P. z
dnia 17 lutego 1940 r. o Kontroli Państwowej
(Dz.U.R.P. Nr. 5, poz. 11) w porozumieniu z
Ministrem Spraw Wojskowych i Naczelnym Wodzem
postanawiam, co następuje:

kontroli gospodarki Sil Zbrojnych.

wania czynności kontrolnych. Członkowie Kolegium
i urzędnicy N.I.K. działają. na mocy delegacji
podpisanej przez Prezesa lub Wice-Prezesa. N.I.K.
§ 3.

§ I.
Na mocy dekretu z dnia 17 łut-ego 1940 r. o
Kontroli Państwowej - Kontrola Państwowa powoła.na jest do kontroli dochodów i wydatków Sił
Zbrojnych oraz ich stanu majątkowego w celu
ustalenia, czy czynności gospodarcze i finansowe
ich w)adz i urzędów zgodne są. z obowiązują.cymi
ustawami i przepisami oraz czy zostały wykonane
z naleiytą. oszczędnością. i by)y celowe pod względem
gospodarczym.

wykonywa bezpośrednio
Izba Kontroli przez swych delegatów.

Najwyższa

· Prezes i Wice-Prezes Najwyższej Izby Kontroli
uprawnieni z mocy samej ustawy do wykony-

są.

l) bada umowy i wszelkie zobowiązania. wła.ch.,
urzędów

i

zakładów

;

2) dokonywa kontroli czynności gospodarczych,
kas, rachunkowości, magazynów i wogóle
mają.tlru państwowego

;

3) kontroluje pra.widJowość dochodów i wydatków,

§ 2.
Kontrolę

Spełniają,c swe zadania zgodnie z art. 4, 5, 6, 7
i 9 dekretu z dnia 17 lutego 1940 r. drogą, kontroli
faktycznej i kontroli następnej - Kontrola. Pań
stwowa bada ca.fokształt gospodarki Sil Zbrojnych
a w szczególności :

dokonywanych tak z kredytów budżetowych
jako t-eż ze specjalnych kredytów, ora.z prawidłowość gospodarki depozytami ;
4) kontroluje rachunkowość przychodu i rozchodu
materiałów

oraz stan inwentarza. ;
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5) kontroluje wszystkie inne
cze.

czynności

gospodar-

dla celów kontroli księgi, rachunki, akta i dokumenty
oraz udzielać im wszelkich potrzebnych wyj aśnień
tak ustnie jak i na piśmie.

§ 4.

. Przed przysut,pieniem do kontroli delegat Kontroli
i legitymuje upoważnieniem Najwyższej
Izby Kontroli u właściwego przełożonego kontro·
lowanej władzy, urzędu lub oddziału Sił" Zbrojnych.
zgłasza się

Przy dokonywaniu kontroli organy Kontroli jak
również władze, urzędy i oddziały Sil Zbrojnych
kierują. się. postanowieniami dekretu z 17 lutego
1940 r ., niniejs1,ą. instrukcją,, przepisem o ,,Gospodarce w oddziałach Sił Zbrojnych w czasie wojny"
oraz innymi obowią.zują.cymi ustawami, przepisami
i zarzą.dzeniami.

§ 5.

Jeden egzemplarz protokułu zatrzymuje delegat
Kontroli, drugi pozostawia w kontrolowanym urzę
dzie.
Osoby biorą.ce udział w kontroli lub asystują.ce
przy niej mają, prawo żądać, ażeby ich uwagi i
wyjaśnienia dotyczą.ce dokonanej kontroli były
włą.czone do prot.oku~.
Po przeprowadzeniu kontroli delegat Kontroli
informuje właściwego przełożonego kontrolowanej
władzy, urzędu lub oddziału Sił Zbrojnych o
wynikach kontroli i wręcza mu egzempla.n protokulu
przeznaczony dla kontrolowanej władzy .

Delegaci Kontroli ze swej strony

mają baczyć,

ażeby czynności kontrolne, o ile możności, nie
zatrzymywały normalnej pracy władz, UIZędów

zakładów .

§ 8.

W razie zarządzenia przez władze wojskowe dochodzenia celem szczegółowego zbadania przyczyn
braków, uszkodzeń lub strat w majątku pań
stwowym, ujawnionych przez Najwyższą. Izbę Kontroli, może ona delegować swego przedstawiciela
dla wzięcia ud7,iału w pracach odpowiednich organów
wojskowych .
§ 9.

Jak i w jakich terminach mają. być składane
pl"l..ez władze i urzędy Sił Zbrojnych sprawozdania
o obrocie pieniężnym i zamknięcia rachunkowe,
ustalają. wydane przez Nacw..elnego Wodza i Ministra
Spra,w Wojskowych w porozumieniu z Naj wyższą.
Iz.bą. Kontroli i Ministerstwem Skarbu rozporzą,dzenia
specjalne.
Kontroli tych sprawozdań dokonywa Najwyższa.
Izba Kontroli w myśl ogólnych przepisów o Kontroli
Państwowej.

§ 6.
urzędy Sił

Wla.dze i

Władze i urzędy Sił Zbrojnych mają. obowiązek
udzielać delegatom Kontroli, w miarę możności,
środków niezbędnych dla dokonywania kontroli
jako to: środków przewozowych, siły roboczej
i t.p. oraz okazywać pomoc i wszelkie ułatwienia
przy dokonywaniu kontroli faktycznej i następnej
jako też zlecenia mają.ce na celu wyjaśnienie
calokształtu gospodarki.

i

Wyniki kontroli stwierdzają. protokuły, sporzą
dzane w dwuch jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokuły winny zawierać wszystkie ujawnione
przy kontroli zarzuty i być podpisane przez delegata
Kontroli oraz przedstawiciela kontrolowanej władzy .

przedstawiać

§ 7,

Zbrojnych obowią.zane są,
organom kontroli wszystkie niezbędne

Prezes Najwyfazej Izby Kontroli :
Tadeusz Tomaszewski

BPROSTOWANIE
Zarządzenie

Ministra

Prze mysłu

Wojskowych oraz Pracy i Opieki
.Pra,cy dla
Dziale

przedsiębiorstw żeglugi

Urzędowym części

uzupełnić datą.

i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw
Społecznej

morskiej i

o ustanowieniu
r ybołóstwa

urzędu

morskiego,

II „Dziennika: Usta.w" Nr 14 z roku

4 listopada J 940 r .

Komisarza

ogłoszo ne
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bieżącego, należy
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DZIAŁ NIEURZ.Ę.DOWY
KOMUXIKAT

Minister Pracy i Opieki

Społecznej

p. Jan Sta.6.czyk rozpoczął z dniem 6 listopada

urlop zdrowotny, poruczając zastępstwo swe na czas swej

nieobecności

Podsekretarzowi

Stanu w tymże Ministerstwie p. Karolowi Popielowi.

TIOCJ:ono

Cena

2.

polec.enta Mlnlstl';l Spl';lwiedllwokl w Drukami Wiłliams, Lea & Co., Ltd. w Londynie.

+ pensy.

Numer nioiejszy motna nabywaó w Mlnlstemwle SprawiedliwoSel 73, Portland Place.

