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Art. 29. 

W.ykona.nie niniejszego. dekretu powierza się 
Prezesowi . Rady Ministrów i PrezesQwi Najwyższej 
Izby Kont1"Qli. · 

Art. 30. 

Dekret niniejszy, wydany na czas wyjątkowych 
okolicznośoi. wywólanych wojną., wchodzi w życie 
z dniem, ogłoszenia. Z tym. dniem, przestaje oho-
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wią.zywa.ć usta.wa z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli 
Państwowej. (Dz. U.RP. Nr 51, poz. 314). 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Ra.dy Ministrów : Sikorski 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli : 
Tadeusz Tomaszewski 

DEKRET PREZ!DENTA RZECzyPOSPOLITEJ 

Z. DNIA 6 MARCA 1940 R. 

w SPrawie zmiany i zawieszeni.a mocy obowiązującej niektórych przepisów ro~rządzenia Prezydenta- Rzeczypospolitej 
z dni.a 7 października 1932 r. o służbie wo~skowej podoficerów i szeregowców. 

Na podstawie art. 63 ust. (1) ustawy konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. l. 

Na czas trwania wojny za.wiesza się moc obo
wi(\zują.~ą. na.stępują.cych pr2epis6w rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 pa.tdziernika 
1932 r. o służbie-wojskowej ·podoficerów i szeregow
ców. (Dz.U.R.P. Nr 89, poz. 747), zmienionego 
rozporządzeniem Prezydenta. Rzeczyposp_olitej z 
dnia 28 grudnia.1934 r. (Dz. U.RP. Ni· HO, poz. 976), 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 
czerwca I936 r. (Dz. U.R.P. Nr 55, poz. 399) oraz 
dekretem Prezydenta· Rzeczypospolitej z dnia l 4 
kwietnia 1939 r. (Dz. U.RP. Nr 35, poz. 221): 

Art. 6 lit. b) pkt 1 i· 3, art. IO ust. I ,lit. b ), art. 
art{ 14, 15, 16; art. art. 20, 21, 22, 23, 24, 25,- 26, 
27, 28, art. 42, art. art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, art. art. 64, 65 ust. 2 i. 3, 66, 70, 71, 
Rozdział VII. Służba nadterminowych, art. 90, 91, 
93, 94, 95, 96, 98, 99, 105 ust. l lit. a), art. art. 106, 
107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
131, Rozdział IX. Służba podchorążych, Rozdzjał X. 
Postanowienia przejściowe. 

Art. 2. 

W rozporzą.dzeniu Prezydenta. Rzeczypospolitej 
z dnia 7 października. 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficerów i szeregowców wprowadza. się na.stępują.ce 
zmiany: 

1) Po art. 153 dodaje- się nowy rozdział ozna
czony jako rozdział IX-a o następują.cym brzmie
niu: 

„Rozdział IX-a. Służba wojskowa. podoficerów w 
cza,sie wojny. 

Art. 154. Podoficerowie tworzą. w wojsku odrębny 
korpus osobowy. Korpus osobowy podoficerów 
stanowi jednolitą. całość, niezależnie od stosunku 
do sluiby wojskowej, przydziału i.stopnia.. 

Art. 155. Ze względu na stosunek do służby 
wojskowej korpus osobowy podoficerów dzieli. się 
na grupy: 

a) podoficerów zawodowych, 
b) podoficerów rezerwy i pospolitego ruszenia. 

Art. 156. (1) Ze względu na priydzia.l podoficerów 
do poszczególnych diia.lów slużby korpus osobowy 
podoficerów dzieli się na grupy , 

I. podoficerów liniowych, 
II. podoficerów specjalistów, 

III. podoficerów administracyjnych. 

(2) Grupy te dzielą. się na· podgrupy w zależności 
od wymagań służby. 

Art. 157. ( 1) Ustanawia się następują.ce stopnie 
podoficerskie : 

a) kapral, 
b) plutonowy, 
c) sierżant, 
d) starszy sieriant, 
e) a.spirant, 
f) choft\ży. 

(2) Stopnie podoficerskie - prócz stopnia. aspiranta 
- nadaje się w kolejności ustalonej w ust. ( l). 

Art. 158.· (1) Aspirantem może być mianowany 
tylko iolnierz, który ukof1czyl z pomyślnym 
wynikiem szkolę podchorążych. 

(2) Warunki przyjęcia. do szkoły podchorążych jak 
również mianowania a.spirantem określa Minister 
Spraw Wojskowych. 

Art. 159. Podoficerów mianuje: 
a) na stopnie chorążych i a.spirantów - Mi

nister Spraw Wojskowych, 
b.) na pozostałe stopnie - dowódca. (rów

norzędny) o uprawnieniach dowódcy pułku. 

Art. 160. (1) Do grupy podoficerów zawodowych 
zalicza dowódca. (równorzędny) o uprawnieniach 
dowódcy dywizji. 
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(2) Warunkiem zaliczenia jest złożenie przez pod
oficera zobowiązania do służby wojskowej w cha
rakterze podoficera zawodowego przez czas wojny 
oraz przez co najmniej cztery lata po zawarciu 
pokoju". 

2) Zmienia. się dotychczasową, numeraicję art. 
art.. od 154 do 156 włącznie na „art. art. 161, 162, 
163", a art. 157, 158 na. ,,art. art. 164, 165". 

Art. 3. 

Upoważnia się Ministra Spraw Wojskowych do 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia. 7 pa.idziernika. 
1932 r . o służbie wojskowej podoficerów i szere
gowców z uW'lględn.ieniem zmian wprowadzonych 
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później wydanymi przepisami oraz dekretem ni
niejszym. 

Art. 4. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się 
Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Art. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w zycie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Wladysl,aw Raczkie:wicz 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych : Sikorski 

ROZPORZĄDZEHIE RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 15 LUTEGO 1940 R. 

w sprawie pn:ed8iębioratwa „Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w Warszawie" (P.W.U.). 

Na. podstMvie art. 2 i 33 rozporzą,dzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 
r. o wydzielaniu z administracji państwowej pne
dsiębiorstw pa6stwowych pnemysłowycb, hand
lowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. 
U.RP. Nr 25, poz. 195) oraz na podstawie § 3 
rozporządzenia Rady Ministtów z dnia 22 kwietnia 
1927 r. o wydzieleniu z ogólnej administracji 
państwowej Państwowej Wytw6rni Prochu i Ma
teriałów Kruszą.cych w Zagożdionie w powiecie 
kozienickim oraz Państwowej Fabryki Karabinów 
w Wal'Sza.wie, Państwowej Fabryki Broni Ręcznej 
w Radomiu, Państwowej Wytwórni Amunicji 
Działowej i Karabinowej w Skarżysku tudzież 
Państwowej Fabryki Sprawdzianów w Warszawie 
(Dz. U.R.P. Nr 43. poz. 382) zarzą.dza się, co 
następuje : 

§ l. 

Na. czas tl'wania wyją.tkowych okoliczności wy
wołanych wojną. zawiesza się działalność władz 
sta.tutowyob przedsiębiorstwa. ,,Państwowe Wyt-

wórnie Uzbrojenia w Warszawie" (P.W.U.). 

§ 2. 

Minister Skarbu powoła dla spraw tego przed
siębiorstwa kurat-Ora i określi spoojalnym zarzą
dzeniem zakres i warunki jego czynności . 

§ 3, 

Wykonanie nm1e)szego rozporządzenia powierza 
się Ministrowi Skarbu. 

§ 4. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 

Minister Skarbu : Henryk Strasburger 


