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DEKRETY PREZl'DEHTA RZECZYPOSPOLITE1 : 

Poz.: 43 - z dnia. 9 grudnia. 194-0 r. o za.sa,dach gospodarki finansowo-budżetowej w czasie od 1 lipca. do 

31 grudnia. 1940 r. str. 65 
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DEKRET PREZl'DEHTA RZEOZY'POSPOLITEJ 

Z DNIA 9 GRUDNIA 1940 R. 

o IAS&daoh gospodarki f:inaOJOwo-budżetowei w ozas:ie od l lipca do 31 grudnia 1940 r. 

Na podstawie art. 79 u.st. {2) usta.wy konstytu· 
cyjnej stanowię, co na.stępuje : 

Art. 1. 

Upoważnia się Radę Ministrów do czynienia wy
dat ków w okresie od l lipca do 31 grudnia 1940 r. na. 
potrzeby państwowe w myśl postanowień niniejszego 
dekretu do wysokości sumy !610.000. 

Art. 2. 

(1) Wydatki na uposażenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej, Prezesa. Rady Ministrów, l\'finistrów, 
Prezesa. i członków Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli, członków Rady Narodowej oraz pracowni
ków centralnych władz państwowych będą doko
nywane na podstawie załączonego do niniejszego 
dekretu wykazu etatów (załącznik Nr 1) i tabeli 
uposażeń (załą<:znik Nr 2). Rada Ministrów może 
podwyiszal: uposażenia nieprzekraczające miesięcznie 
!50 - jednak nie wyżej niż o 15% w stosunku do 

wysokości uposażeń obowiązujących od 1 września 
1940 r. 

(2) Wydatki przewidziane w art. 1 nie obejmują 
odpraw wypłacanych urzędnikom, których zwolniono 
ze słu.iby, lub pracownikom, z którym.i rozwią..zano 
umowę o pracę. Odprawy te będ!l: wypłacane sto
sownie do przepisów prawa, lub warunków umowy. 

(3) Minister Skarbu może ponadto przyznawać na 
prace czasowe i inne wydatki osobowe kredyty w 
wysokości nieprzekraczającej 1 O% ogólnej kwoty 
wydanej na. uposażenia pracowników władz cen
tralnych. 

Art. 3. 

Zwrot kosztów podróży oraz wypłata diet w razie 
podróży służbowych będą. dokonywane według norm 
ustalonych zarządzeniem Ministra Skarbu. Normy 
te nie mogą, przekraczać norm ustalonych w 
zarządzeniu Ministra Skarbu z dnia 29.I.1940 r. 
(Monitor Polski z dnia 10.II.1940r. Nr 24-33). 
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Art. 4. 

(1) Wydatki administracyjno - rzeczowe władz 
centralnych w okresie od dnia. I.VII. do 31 .XII. 1940 r. 
me mogą. przekraczać sumy no.ooo. 

(2) W granicach powyższej sumy Rada Ministrów 
uchwali dla. poszczególnych diialów a,dministracji z 
wyją.tkiem Na.jwyiszej Izby KontroH kredyty mie
sięcz.ne lub kwartalne, które będą, otwierane przez · 
Ministra Skarbu. 

(3) Kredyty na. wydatki a.dministr&cyjno - rze -
czowe Najwyżs~ej Izby Kontroli będą, otwierane 
na. wniosek Prezesa Najwytszej Izby Kontroli. 

Art. 5. 

(1) Upowa.inia się Radę Ministr6w do usta,lania 
etatów i wysokości uposażeń dla. ur.zęd6w za.granicz
nych R.P ., ja.ko też dota,cji miesięcznych lub kwartal
nych na ich wyda,tki a.dm:inistra.cyjoo- rzeczowe. 

(2) Suma wydatków na urzędy za.graniczne R.P. 
od I.Vll. do 3!.XIT.1940 r. nie może przekroczyć 
i'.150.000. 

(3) W gra.nicach uchwał Ra.dy Ministrów powzię
tych na podstawie niniejszego artykułu Minister 
Skarbu przyma,wać będzie poszczególuym urzędom 
za.granicznym RP. odpowiednie kredyty miesięczne 
lub kwartalne. 

Art. 6. 

{I) Przeznacza się kwotę !360 ja.ko fundusz do 
rozporzą.dzenia Prezydenta. Rzeczypospolitej, z któ
rego pokrywane są rówmei koszty jego rozjazdów. 

(2) Przeznacza się na fundusze dyspozycyjne 
Prezesa Rady Ministrów :U.OOO, Ministra Spraw 
Za.granicznych f6.000 i Ministra. Spraw Wewnę
trznych n .ooo. 

(3) Przeznacza się na fundusze reprezentacyjne 
Prezydenta. Rzeczypospolitej f600, Prezesa. Rady 
Ministrów f540, 1.finistra. pehuą.cego funkcje zastępcy 
Prezesa. Rady M:inistr6w f360, Ministra. Spraw 
Zagranicznych f360, Ministra. Info.rma.c ji i Dóku
mentacji !360 oraz dla oficerów i urz~tluików, na. 
których ciążą obowią.zki reprez.enta.cyjne, !840. 

A1-t. 7. 

(1) Upoważnia się Ministra, Skarbu do zaciągania 
kredytów na. pokrycie wydatków zwią,zanych z 
polskim wysiłkiem zbrojnym i do określania warun
ków tych kredytów. 

(2) Upoważma się Ministra. Ska.rba do czynienia. 
wydatków związanych z polskim wysiłkiem zbrojnym 
w granicach zaciągniętych w myśl ustępu poprze· 
dniego kredytów. 

(3) W przypadka.eh przewidzianych ust. (I) i (2) 
Minist,er Skarbu działa na podstawie uchwał Rady 
Ministrów. 

Art. 8. 

(I) Na. wydatki nie objęte artykułami poprzednimi 
a. przeznaczone na pomoc dla. uchodźców, na opiekę 
nad nauką i kulturą. polską, na pokrycie kosztów 
ewakuacji oraz na. inne nieodzowne potrzeby 
państ,wowe przeznacza się na okres od 1. VII. do 
31.XII.1940 r. sumę 1'.360.000. 

(2) Podstawę wydatkowania na te cele stanowić 
będą uchwały Ra.dy. Ministrów. Minister Skarbu 
będzie w gra.nicach tych otwierał odpowiednie 
kredyty. 

Art. 9. 

Wydatki dokonywane na podstawie art. 1-8 
pokryte będą dochodami budżetowymi zwyczajnymi 
w kwocie .f'.20.500 i nadiwycza.jnymi oraz wpływa.mi 
z operacji finansowych. 

Art. 10. 

Wykona.nie niniejszego dekretu porucza się Mi· 
nistrowi Skarbu. 

Art. lL 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i obowiązuje od dnia I lipca 1940 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Wlady8ła-W Raczkiewicz 

Prezes Ra.dy Ministrów : Sikorski 

Minister Skarbu: H1::nryk Strasburger 

ZAŁĄCZNIK Nr l do art. 2. 

WYKAZ E'TATÓW 

D}'l'ektorzy Departamentu i pracownicy 
I kat. referendarskiej .. 

Pracownicy II kat. referendarskiej 

" 
HI „ " ,, IV ,, ,, 

" 
I „ pomocniczej .. II " " 

" 
niil>i .. 

Ilość etatów 

18 
31 
29 
19 
30 
5 

28 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do art. 2. 

TABELA UPOSAżEŃ 

Prezydent Rzeczypospolitej . . . . . . .. 
Prezes Ra.dy Ministrów .. . . . . . . . . 
Mini.st.er pełniący funkcje zastępcy Prezesa Rady 

Ministrów .. . . . . . . . . . . 
Minister ora.z Prezes N.I.K. . . . . .. . . 
Podsekretarz Stanu oraz Wice-Prezes N.1.K ... .. 
Członek Re.dy Narodowej (zwrot wydatków zwią.za.nych 

ze spełnianiem funkcyj Członka Rady Narodowej) .. 
Dyrektor Departamentu z nomina.cji . . . . 
Członkowie Kolegium N.I.K. 
Pracownicy kontraktowi : 

.. . . . . 

I kat. referendarska. .. . . .. . . 
Il 

" .. .. . . . . . . 
m 

" " 
.. .. . . . . 

IV 
" .. .. . . .. . . 

I ,, pomocnicza. . . . . . . .. 
n 

" " 
.. . . . . . . 

Pracownicy niżsi . . .. . . . . . . 

Osobom, które mają. na swym utrzymaniu człon
ków rodzin, należy się dodatek rodzinny w wysokości 
12% uposaienia.zapierwszego członka.rodziny i po 6% 
uposażenia. za każdego następnego członka rodziny, 
przy czym lą.czny dodatek rodzinny llie może 
przekraczaó 24% uposażenia. Za członków rodziny 
uwaia się małżonków oraz dzieci niepełnoletnie a 
takie rodziców, o ile pozostają. na wyłącznym 
utrzymaniu danej osoby. Dodatki rodzinne na 
członków rod.zin, którzy znajdują się w kraju, będą. 

.. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

.. 

. . 
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Za lipiec Za sierpień Od I wn~nia. 
1940 r. -roiesięcz. 1940r.-miesięcz. 1940 r.~roiesięo-z. 

i'.l40 !130 fl30 
i'.l40 !130 fl30 

i'.l30 f.120 i'.120 
n20 f.110 tllO 
f.80 f.80 !80 

f.70 f.65 i'.65 
!70 !70 !70 
f.70 !60 f60 

f?O ł60 f.60 
i'.55 !50 !50 
!40 i'.40 !40 
!30 !30 !30 
f24 !24 !28 
f22 f.22 f.25 
f.20 f.20 f.22 

wypłacane wówczas, gdy pobierający uposażenie 
będzie miał warunki przekazania. tych sum na ręce 
swej rodziny. 

Tytułem wyrównania. za. część ntlesią,ca. czerwca 
należy się dodatek w wysokości 15% uposażenia za 
lipiec 1940 r. wraz z dodatkiem rodzinnym. 

Pracownikom niższym, którzy korzystają. z mie
szkania służbowego, potrą.ca się poczynając od 
dnia l.IX.1940 r. !2 miesięcznie. 

DEKRET PREZ'YDENTA RZEczypoSPOLIT&T 

Z DNIA 20 GRUDNIA 1940 R. 

w sprawie zxn.ia.ny dek.retu Prezydenta Rzeczypospolitej, Polskiej z dnia 12 marca 1931 r. o tłu!bie wojskowej oficerów. 

Na podstawie art. 63 ust. (1) ustawy konstytu
cyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta Rzoozypospolitej z dnia 
12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów 
(Dz.U.RP. Nr 20, poz. 128) zmienionym dekretem 
Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 10 sierpnia 
1940r. (Dz. U.R.P. Nr 12, poz. 32) - art. 11 § 1 
lit. b) otrzymuje następują.ce brzmienie : 

,,b) w czasie wojny - Naczelny Wódz, a · 
Naczelnego Wodza - Prezydent Rzeczy
pospolitej". 

Art. 2. 

Wykona.nie niniejszego dekretu porucza się Minis
trowi Spraw Wojskowych. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych : Sikorski 
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Tlooiono ~ polecenia Mlnbtra Spra..,ledllwołoi w Dnikarnl Wlllia.ms. Lea & Co., Ltd. 91 Londynie. 

Cena -4 peMy. Nwner nlnlojsq motna nabywaó 91 MinisteTStwie Sprawledl!..,*i 73, Portland Place. 


