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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 
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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 konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

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 
powziętej na wniosek właściwego ministra. 

(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. 2. 

Zwolnienie, dokonane na podstawie artykułu 
poprzedzają.cego, nie uchybia uprawnieniom naby
tym 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 . 

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 re
zesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom. 
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Art. 5. 

. Dekret niniejszy wchodzi w iycie z dniem ogfosze
rua. 

Dziennik Ustaw Nr 15 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Władysław Raczkiewioz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski. 
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DZIAŁ URZĘ.DOWY 

INSTRUKCJA Z DNIA 29 LISTOPADA 1940 R. 

o sposobie wykonywania przez Kontrolę Pań&twową kontroli gospodarki Sil Zbrojnych. 

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: 

§ I. 

Na mocy dekretu z dnia 17 łut-ego 1940 r. o 
Kontroli Państwowej - Kontrola Państwowa po
woła.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. 

§ 2. 

Kontrolę wykonywa bezpośrednio Najwyższa 
Izba Kontroli przez swych delegatów. 

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

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

§ 3. 

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 : 

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, 
dokonywanych tak z kredytów budżetowych 
jako t-eż ze specjalnych kredytów, ora.z prawi
dłowość gospodarki depozytami ; 

4) kontroluje rachunkowość przychodu i rozchodu 
materiałów oraz stan inwentarza. ; 


