
~ęść I. P oz. 11 - 29- Dziennik Usta.w Nr 6 

Art. 13. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej ; Władysław Raczkiewi,cz 

11 

Prezes Ra.dy Ministrów : Sikorski 

Kierownik Ministerstwa. Spraw Zagranicznych : 
E. Raczyński 

Minister Sprawiedliwości: Lieberman 

DEKRET PREZTilErrA RZECZYPOSPOLITE1 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA l 94 I R. 

o zmianie dekretu Prezydęnta l\zęczypospQlitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady lfarodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na. podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię, co następuje ; 

Art. 1. 

Po art. 12 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Ra.dy Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.RP. z 1940 r., 
Nr 8, poz. 22) zamieszcza się dwa nowe artykuły, ozna
czone jako 12a i 12b, następującej treści : 

„Art. 12a. Członek Rady, w razie jej rozwią.zania 
(art. 14), uzyskuje po conajmniej rocznym pełnieniu 
swych funkcyj, prawo do zaopatrzenia na cias 
trwania wyją.tkowych okoliczności, wywołanych 
wojną,. Wysokość zaopatrzenia oraz sposób i ter
miny jego wypłaty ustala Prezes Ra.dy Ministrów w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu na wniosek Prze
wodniczącego Rady, a. jeżeli Ra.da jest rozwiązana -
na. wniosek Przewodniczą,cego rozwiązanej Rady". 

,,Art. 12b. Prawo do zaopatrzenia gaśnie : 

1) w przypadku ponownego mianowania upraw
nionego do zaopatrzenia. członkiem Rady, 

2) w przypadku otrzymania przez uprawni.onego 
do zaopatrzenia stanowiska lub zajęcia, 
wynagradzanego z funduszów państwowych, 
bądi powołania go do czynnej służby wojsko
wej, 

3) w przypadku stwierdzenia. prz.ez Prezesa Rady 
Ministrów, ie uprawniony do zaopatrzenia. 
uzyskał przez otrzyma.n.ie płatnego zajęcia. 
podjęcie pracy zawodowej lub w inny sposób, 
wystarcza.ją,ce środki utrzymania, 

4) po ustaniu mocy obowią.zują,cej niniejszego 
dekretu. 

Terminy, od których uprawniony do zaopatrzenia. 
tra.ci do niego prawo wskutek nastą.pienia. okolicz
ności, wymienionych w ustępie poprzedzają,cym, jak 
również terminy, od których prawo to odzyskuje 
wskutek ustania okoliczności, wymienionych w 
pkt. 1-3, określa. Prezes Ra.dy Ministrów w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 2. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza się Preze
sowi Rady Ministrów. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłos·zo
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : SikorBki 

Minister Sprawiedliwości: Li.eberman 


