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o ~ u wypłat uPosatenia ul"ZfJdnikom i nitazym funkcjonariuszom państwowym przeniesionym w stan nieczynny,
lub zwolnionym ze służby bez praw emerytalnych, oraz o udzielaniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjonariuszom nitszym
uNędów

zagranicznych .R. P.

Art. 2.

Na podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy konstytucyjnej stanowię, co na.stępuje :
Art. 1.

Na czas trwania wyją.tkowych okoliczności, wywola..nych wojruh wstrzymuje się wypłatę uposażenia.
urzędnikom

i niis"l:ym funkcjonariuszom

Urzędnikom i niższym funkcjonariuszom urzędów
za.granicznych R. P., które przestały być czynne w
zwi.ą.zku z wyjątkowymi okolicznościami wywołanym i
wojną., udziela się na czas trwania. tych okoliczności
bezpłatnego urlopu, począwszy od dnia. opuszczenia
przez nich swego stanowiska.

państwo

wym, którzy :
a) zostali przeniesieni w stan nieczynny, od dnia
przeniesienia w stan nieczynny do dnia przejścia
na emeryturę ;
b) nie nabyli praw emerytalnych, a którym w
wypadku rozwiązania stosunku służbowego
przysługuje prawo do otrzymania trzymiesięcz
nego uposażenia.

Art. 3.
Właściwa władza może udzielić na czas trwania
wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną., bezpłatnego urlopu urzędnikom i niższym funkcj onariuszom państwowym, którzy byli zatrudnieni przed
dniem 1 października 1939 r. w urzędach zagranicz-

nych R. P.

jeżeli urząd

ulega likwidacji,

względnie
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reorganiza..oji lub zmniejsza
w nim etatów.

się ilość

Poz. lOOi

2005 -

przewidzianych

Art. 4.

nia z
roku.

mocą, obowiązującą,

od dnia 1 listopada 1939

Prezydent Rzeczypospolitej:

Wykonanie dekretu niniejszego powierz.a się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ministrowi Skarbu oraz innym właściwym
Ministrom.

Wlady8la.w Racz"l."i,ewicz
Prezes Ra.dy Ministrów : Sikor8ki
Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski

Art. 5.

Dekret niniejszy wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

Minister Skarbu oraz
Przemysłu i Handlu : Adam Koc
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o urlopowaniu pracowników kontraktowych,

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

umysłowych

i fizycznych

strowi Opieki Społecznej, Ministrowi Skarbu oraz
innym właściwym Ministrom.

Art. 1.
Na czas trwania

wyjątkowych okoliczności,

wy-

wołanych wojną, właściwa. władza może udzielić
bezpłatnego urlopu pracownikom kontraktowym,
umysłowym i fizycznym, z którymi zawa,rte zostały
umowy o pracę przed dniem 1 października 1939 r.

Art. 4.
Dekret niniejszy wchodzi w iycie z dniem

ogłosze

nia.

Prezydent Rzeczypospolitej :

Art. 2.
Pracownik, który korzysta z urlopu bezpłatnego,
obowiązany jest stawić się na. wezwanie właściwej
władzy do pracy w terminie nie dłuższym jak
3 miesięoy kalendarzowych od dnia otrzymania
wezwania, w przeciwnym razie umowa o pracę ulega

Władysław

Raczkiewicz

Prezes Ra.dy Ministrów itd. : Silwrski
Minister Opieki

Społecznej

: J.

Stańayk

rozwiązaniu.

Minister Skarbu oraz
Przemysłu i Handlu : Adam Koc

Art. 3.
Wykonanie dekretu Jl.iniejszego powierza

się

Mini-

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski

Poz.

1006

- 2006 -
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Na podstawie a.rt. 79 ust. (2) ustawy konsty
tuoyjnej stanowię, oo na.stępuje :
Art. l.
Na. czs.s trwa.nie. wyjątkowych okoliczności wy
wola.nych wojnf\, upoS&ienie Prezesa. Rady Ministrów,
Ministrów i Podsekreta:rzy St&nu wynosić będzie
miesięcznie
Prezesa. Rady Ministrów . .

12.000 fr. fr.

Ministra

11.000 fr. fr.

Podaekret&r-z.a. Stanu

9.000 fr. fr.

Art. 2.
Upoeażenie powyższe nie ma. wpływu na. wymia.r
uprawnień emeryta.Inych, co do których za.chowują
moc dotyohozas obowią.zujl\00 usta.wy.

Ai:-t. 3.
Na. czas obowiązywania. niniejszego dekretu za.wie
sza. się moo obowi.ą.zują.Qt\ a.rt. 2 Rozporzą.dzeni&
Prezydent& Rzeozypospolit.ej z dnia 28 października.
1933 r. (Dz.U.RP. Nr 86, poz. 663), o ile chodzi o
oeoby wymienione w art. 1 niniejszego dekretu.
Art. 4-.
Wy kona.nie niniejszego dekretu powierza. się Preze
sowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarbu.
Art. 5.
Dekret niniejszy wchodzi w iyoie z dniem l grud
nia. 1939 r.
Prezydent Rzeczypospolit.ej :

Wladtyslaw Racz'lci.ewioz

Prezes Rady Ministrów : Sikorski
Minister Skarbu :

Adam Koc
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Tłoczono

-
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z pol~nie. Ministra Sprawiedliwoaci w Drukarni ,.Pola.ka. we Francji" w

Pa.ryżu.

Cene. numeru niniejat.ego 1 fr. fr.
POOt.l\WSey od l styct.nie. 1940 r. możne. prenumerować i ne.bywe.ó poat.ezególne numory „D.!:iennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" w Ksiąge.mi Polakiej w Pe.ryiu (Libr&irie Polone.iae A Pe.ris) 123 Bd. St. Germain Paris Vl.
Prenume,:e.te. kwartalne. wynosi: 20 fr. fr.
Z pneeyłkl} poct.towl} we Francji: 23 fr. fr.
Z pn;esyłkl} pocz.toW\ ze.granicę: 28 fr. fr.
Cena. prenumeraty jest traktowa.na. za.lict.kowo i w razie wiQkat.ych objęt:.oki poszczególnych numerów może być
odpowiodn10 podwyiswna..

