DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ. POLSKIEJ
Londyn, dnia 14 grudnia 1940 r.
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DEKRET PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ
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DEKRET PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

Z D N I A 27 L I S T O P A D A

1940 R .

o zwalnianiu ze służby państwowej funkcjonariuszów państwowych urlopowanych na czas trwania wyjątkowych okoliczności
wywołanych wojną.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje :
Art. 1.
(1) Władza uprawniona do mianowania może
zwalniać ze służby państwowej funkc j onariuszó w państwowych, pozostających na urlopach bezpłatnych
stosownie do dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 20 października 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr 100,
poz. 1001), bez zachowania przepisów uzależniających
zwolnienie od uprzedniego przeniesienia w stan
nieczynny.
(2) Zwolnienie wymaga uchwały Rady Ministrów
powziętej na wniosek właściwego ministra.
(3) W przypadkach, gdy doręczenie pisma zwalniającego byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub niemożliwe, ogłoszenie go w gazecie
rządowej zastępuje doręczenie.

Art. 2.
Zwolnienie, dokonane na podstawie artykułu
poprzedzającego, nie uchybia uprawnieniom nabytym przez osoby zwolnione z tytułu dotychczasowej
służby państwowej. Przepisy dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1940 r. w sprawie
wstrzymania wypłaty emerytur oraz zaopatrzeń
wdowich i sierocych (Dz.U.R.P. Nr 6, poz. 15)
stosuje się tu odpowiednio.
Art. 3.
Dekret niniejszy, wydany na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną, traci
moc obowiązującą w terminie określonym przez
rozporządzenie Rady Ministrów.
Art. 4.
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom.
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5) kontroluje wszystkie inne czynności gospodarcze.

Dziennik Ustaw Nr

6

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

§4Przed przystąpieniem do kontroli delegat Kontroli
zgłasza się i legitymuje upoważnieniem Najwyższej
Izby Kontroli u właściwego przełożonego kontrolowanej władzy, urzędu lub oddziału Sił Zbrojnych.
Przy dokonywaniu kontroli organy Kontroli jak
również władze, urzędy i oddziały Sił Zbrojnych
kierują się postanowieniami dekretu z 17 lutego
1940 r., niniejszą instrukcją, przepisem o „Gospodarce w oddziałach Sił Zbrojnych w czasie wojny"
oraz innymi obowiązującymi ustawami, przepisami
i zarządzeniami.
§5Wyniki kontroli stwierdzają protokuły, sporządzane w dwuch jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokuły winny zawierać wszystkie ujawnione
przy kontroli zarzuty i być podpisane przez delegata
Kontroli oraz przedstawiciela kontrolowanej władzy.
Jeden egzemplarz protokułu zatrzymuje delegat
Kontroli, drugi pozostawia w kontrolowanym urzędzie.
Osoby biorące udział w kontroli lub asystujące
przy niej mają prawo żądać, ażeby ich uwagi i
wyjaśnienia dotyczące dokonanej kontroli były
włączone do protokułu.
Po przeprowadzeniu kontroli delegat Kontroli
informuje właściwego przełożonego kontrolowanej
władzy, urzędu lub oddziału Sił Zbrojnych o
wynikach kontroli i wręcza mu egzemplarz protokułu
przeznaczony dla kontrolowanej władzy.

§6.
Władze i urzędy Sił Zbrojnych obowiązane są
przedstawiać organom kontroli wszystkie niezbędne

§7.
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 mające na celu wyjaśnienie
całokształtu gospodarki.
Delegaci Kontroli ze swej strony mają baczyć,
ażeby czynności kontrolne, o ile możności, nie
zatrzymywały normalnej pracy władz, urzędów
i zakładów.
§8.
W razie zarządzenia przez władze wojskowe dochodzenia celem szczegółowego zbadania przyczyn
braków, uszkodzeń lub strat w m a j ą t k u państwowym, ujawnionych przez Najwyższą Izbę Kontroli, może ona delegować swego przedstawiciela
dla wzięcia udziału w pracach odpowiednich organów
wojskowych.
§9.
J a k i w jakich terminach mają być składane
przez władze i urzędy Sił Zbrojnych sprawozdania
o obrocie pieniężnym i zamknięcia rachunkowe,
ustalają wydane przez Naczelnego Wodza i Ministra
Spraw Wojskowych w porozumieniu z Najwyższą
Izbą Kontroli i Ministerstwem Skarbu rozporządzenia
specjalne.
Kontroli tych sprawozdań dokonywa Najwyższa
Izba Kontroli w myśl ogólnych przepisów o Kontroli
Państwowej.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli:
Tadeusz Tomaszewski

SPROSTOWANIE

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw
Wojskowych oraz Pracy i Opieki Społecznej o ustanowieniu urzędu Komisarza
Pracy dla przedsiębiorstw żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego, ogłoszone w
Dziale Urzędowym części I I „Dziennika Ustaw" Nr 14 z roku bieżącego, należy
uzupełnić datą 4 listopada 1940 r.

Część I.

Poz. 34
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Art. 5.

Dziennik Ustaw Nr 12

Prezydent Rzeczypospolitej :
Władysław

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów :

Raczkiewicz

Sikorski.

Część II
DZIAŁ URZĘDOWY
Instrukcja z dnia 29 listopada 1940 r. o sposobie wykonywania przez Kontrolę Państwową kontroli
gospodarki Sił Zbrojnych
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Sprostowanie dotyczące Działu Urzędowego w numerze 14 „Dziennika Ustaw"
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DZIAŁ NIEURZĘDOWY
Komunikat o rozpoczęciu przez p. J a n a Stańczyka, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, urlopu
zdrowotnego
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DZIAŁ URZĘDOWY
INSTRUKCJA Z DNIA 29 LISTOPADA 1940 R.
o sposobie wykonywania przez Kontrolę Państwową kontroli gospodarki Sił 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 :

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

§1.
Na mocy dekretu z dnia 17 lutego 1940 r. o
Kontroli Państwowej — Kontrola Państwowa powołana jest do kontroli dochodów i wydatków Sił
Zbrojnych oraz ich stanu majątkowego w celu
ustalenia, czy czynności gospodarcze i finansowe
ich władz i urzędów zgodne są z obowiązującymi
ustawami i przepisami oraz czy zostały wykonane
z należytą oszczędnością i były celowe pod względem
gospodarczym.
§2Kontrolę wykonywa bezpośrednio
Izba Kontroli przez swych delegatów.

Najwyższa

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

Spełniając 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 Państwowa bada całokształt gospodarki Sił Zbrojnych
a w szczególności:
1) bada umowy i wszelkie zobowiązania władz,
urzędów i zakładów ;
2) dokonywa kontroli czynności gospodarczych,
kas, rachunkowości, magazynów i wogóle
m a j ą t k u państwowego ;
3) kontroluje prawidłowość dochodów i wydatków,
dokonywanych tak z kredytów budżetowych
jako też ze specjalnych kredytów, oraz prawidłowość gospodarki depozytami ;
4) kontroluje rachunkowość przychodu i rozchodu
materiałów oraz stan inwentarza;

Dziennik Ustaw Nr 16
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DZIAŁ NIEURZĘDOWY
KOMUNIKAT

Minister Pracy i Opieki Społecznej p. J a n Stańczyk rozpoczął z dniem 6 listopada
urlop zdrowotny, poruczając zastępstwo swe na czas swej nieobecności Podsekretarzowi
Stanu w tymże Ministerstwie p. Karolowi Popielowi.

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Williams, Lea & Co., Ltd. w Londynie.
Cena 4 pensy.

Numer niniejszy można nabywać w Ministerstwie Sprawiedliwości 73, Port land Place.

CzęśćI.Poz.4a

