
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 21 sierpnia 1940 r. Nr 12 

Część I 

DEKRETY PREZVDENTA RZECZVPOSPOLITF.J" 
Poz.: 31 - z dnia 6 sierpnia. l940r. o zmianie dekretu Prezydenta. Rzeczypospolitej ~d!'li& 30 listopad11, 19~9r, 

o o<lpowiedzia.lności oficerów za dzia.ła.lność w C7..asie kampanii wojennej 1939 r ... str. 47 

Poz. : 32 - z dnia l O sierpnia 1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta. ·Rzeczypospolitej z dnia. 12 ma.rea 1937 r. 

o służbie wojskowej oficerów .. str. 48 · 

Poz. : 33 - z dnia. 12 sierpnia. 1940 r. o zmianie przepisów dekretu Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia. 9 

grudnia. 1939 r. o powołaniu Rady Na.rodowej Rzeczypospolitej Polskiej str. 48 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
Poz. : 34 - ::karbu z dnia 8 sierpnia 1940 r. o ustaleniu warunków emisji biletów skarbowych serii W. I 

i serii W. II str. 49 

31 
DEKRET P:R.Ezy:DENTA RZEozypoSPOLITEJ 

Z DNIA 6 SIERPNIA 1940 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o odpowiedzialności oficerów za działalnoió w c.zaaie 

kampanii wojennej 1939 r. 

Na podstawie art. 63 ust. ( l) ustawy konsty
tucyjnej stanowię co na.stępuje : 

Art. l. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 
30 listopada 1939 r. o odpowiedzialności oficerów za 
działalność w cza.sie kampanii wojennej 1939 r. 
(Dz. U.RP. Nr 103, poz. 1007) wprowadza się z.mia.. 
ny następujące : 

I} Tytuł dekretu otrzymuje brzmienie : ,,Dekret 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 
1939 r. o odpowiedzialności oficerów za działal
ność w związku z kampanią. wojenną. 1939 r. 
oraz kampanią, wojenną we Francji i odwrotem 
wojsk polskich z Francji do innych krajów" ; 

2) art. I ust. (J) otrzymuje brzmienie: ,,(1) Dla 
rmpatrywania zarzutów, stawianych oficerom 
z powodu ich działalności w związku z 
kampanią. wojenną 1939 r. oraz kampanią. 

wojenną we Francji i odwrotem wojsk polskich 
z Francji do innych krajów, w szczególności 
7..aś zarzutów opuszczenia swej jednostki, 
za.niedbania obowiązków dowódcy, zaprzepasz
czenia. sprzętu wojennego> przywłaszczenia 
mienia państwowego oraz dla ustalenia w 
tym za.kresie stopnia. ich odpowiedzialności, 
tworzy się Wojskowy Trybuna.I Orzekający". 

Art. 2. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini

strowi Spraw Wojskowych. 

Art. 3. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 


