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DEKRET PREZTI)ENTA RZEozyposPOLlTEJ' 

Z DNIA 12 LIPCĄ 1040 R. 

o tymczasowej zmianie przepisów W1tawy o P1LństwoweJ ełułbie cywilnej. 

Na podstawie a.rt. 79 ust. (2) ustawy konsty 
tucyjnej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

l. W czasie trwania wyjątkowych okoliczności, 
wywołanych wojną, osoby, mianowane na. stano
wiska w służbie państwowej po dniu 30 września 
1939 l'., mogą być zwalniane bez zachowania 
przepisów art. 64-56 ustawy z dnia 17 lutego 
1922 r. o państwowej służbie cywilnej . (Dz. 
U.R.P. Nr. 21, poz. 164). 

2. Osobom, określonym w ust. 1, wypłaca. się w 
przypadku zwolnienia odprawę w wysokości 
trzymiesięcznego ostatnio pobieranego uposażenia.. 
Do okresu trzechmiesięcznego nie wlicza. się 
miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie. 

Art. 2. 

Przepisy art. 1 nie naruszają. mocy przepISow 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 
listopada 1939 r. o wstrzymaniu wypłat uposażenia. 
urzędnikom i niższym funkcjonariuszom państ
wowym, przeniesionym w stan nieczynny lub 
zwolnionym ze służby bez praw emerytalnych oraz o 
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udzielaniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjo
nariuszom niższym urzędów za.granicznych R.P. 
(Dz. U.R.P. Nr. 101, poz. 1003). 

Art. 3. 

Dekret niniejszy tra.ci moc obowiązującą w 
terminie, ustalonym przez rozporządzenie Ra.dy 
Ministrów. 

Art. 4. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza się Pre
zesowi Ra.dy Ministrów, Ministrowi Skarbu i 
właściwym ministrom. 

Art. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą. obowią.zującą, od dnia 30 czerwca 
1040 r . 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewuz. 

Prezes Ra.dy Ministrów: Sikorski. 

Minister Skarbu : Henryk Strasburger. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLI'l'EJ 

Z DNIA 12 LIPCA 1940 R. 

o wypowiedzeniu umów o pracę, zawartych z pracownikami kontraktowymi. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

Umowy o pracę, zawarte pomiędzy przedstawicie
la.mi Skarbu Państwa a pracownikami wszystkich 
działów administracji państwowej po dniu 30 wrześ
nia 1939 r., bez względu na. formę tych umów i 
rodzaj zatrudnienia pracowników, uznaje się za 
wypowiedziane w dniu 30 czerwca 1940 r. 

Art. 2, 

Pracownikom, z którymi nie zostaną zawarte nowe 
wnowy o pracę, służy, prawo do wynagrodzenia. za 
okres od dnia. wypowiedzenia do dnia rozwiązania 
umowy, stosownie do warunków w niej przewi
dzianych. W braku runowy pisemnej stosuje się 
tu odpowiednio przepisy art. 25 rozporządzenia. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r . 

o umowie o pracę pracowników umysłowych . (Dz. 
U.R.P. Nr. 35, poz. 323) oraz przepisy art. 10 i 11 
rozporządzenia. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników 
(Dz. U.R.P. Nr. 35, poz. 324). 

Art. 3. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza. się 
Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarbu . 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Wkulyslaw Raczkiewicz. 

Prezes Rady Ministrów: Sikorski. 

Minister Skarbu: Henryk 8trMburger. 


