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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 
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Tłocz.ono z polecenia Min~<;tra Sprawiedliwości w Drukarni „Polnka we Francji" w Paryżu. 

Cena numeru niniejszego 3 fr . fr. 

„Dzieonik u~taw Rzeczypospolitej PoL~kiej" można prenumerować i nabywać po,;zciególne numery w K,:1ięgarn i 
Poh,kiej w Paryżu (Librairie Polonaise a Paris) 123 Bd. St. Germain Pari,; VI. 

Prenumerata. kwartalna wy nosi: 20 fr. fr. 
Z przesyłką. pocztową. we Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką. pocztową. zagranicę: 28 fr. fr. 

Cena prenWlleraty jest traktowana. zaliczkowo i w razie więksiych objętośc i poszczególnych numer ów może być 
odpowiednio podwyiszona. 


