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DEKRET PREZYDENTA RZECzyPOSPOLI'I'EJ 

Z DNIA 28 LISTOPADA 1941 r . 

o zwalnianiu ze służby państwowej fankcjonariuszów urzędów za.granicznych R.P. 

Na podsta.wie art. 70 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię, co następuje: 

Art. I. 

Przepisy a.rt. I i 2 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 27 listopada 1940 r . o zwalnianiu ze 
służby państwowej funkcjonańuszów państwowych 
urlopowanych na czas trwania wyjątkowych okolic-z.
ności wywołanych wojną (Dz.U.RP. Nr 15, poz. 42) 
stosuje się odpowiednio do funkcjona.riu~zów ur2ędów 
zagranicznych R.P., którzy otrzymali lub otrzyma.ją 
urlopy bezpłatne st osownie do przepisów a.rt. a.rt. 2 
i 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
30 listopada 1939 r . (Dz.U.RP. Nr 101, poz.. 1003). 

Art-. 2. 

Władza uprawniona. do mianowania mo1..e w 
każdym czasie zwalniać ze służby państwowej 
funkcjonariuszów urzędów zagranicznych R.P., pozo
stających w służbie czynnej . Przepisy art. I ust . (2) 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 
1940 r. (Dz.U.RP. Nr Il, poz . 29) stosuje się tu 
odpowiednio. 
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Art . 3. 

Dekret niniejszy, wyda.ny na. ci.as trwania wyją,t• 
kowych okoliczności wywołanych wojną. traci moc 
obowią.zują,cą. w tE:'.rminie, określonym przez rozporzą
dzenie Rady Ministrów. 

Art. 4. 

Wykona.nie ninie jsiiego dekretu porucza. się Minis
ti owi Spraw Zagranicznych. 

Art .. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze. 
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wlady8law Raczkiewicz 

w /1.. Ptezes Rady Ministrów : St. M ikol,ajczyk 

Kierownik Ministerst.wa Spraw Zagranicznych : 

E. Raczyński 

ROZPORZĄDZENIE MlNISTRA SKARBU 

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIK.A l 041 R. 

o ustalenia warunków emisji biletów skarbowych Serii W m. 

Na podstawie art. 6 ust . (2) ustawy z dnia 24: mareo. 
1933 r . o wypuszczeniu bilet ów skarbowych (Dz. 
U.RP . z 1939 r. Nr 46, poz. 297) zarządzam, co 
następuje: 

§ l. 

(I) Wypuszcm się bilety ska rbowe Setji W III w 
odcinkach po I.OOO.OOO złotych w złocie oraz po 
100.000 złotych w złocie. 

(2) Obieg bilet.ów skarbowych Serji W III nie 
może przewyższać sumy 6.900.000 złotych w zlocie 

według parytetu : zloty w docic równa siQ O. l6S.792 
grama czystego złota ; 

(3) Termin płatności biletów skarbowych Serji 
W III ustala się na. 12 miesięcy, liczą.c od daty 
wypuszczenia. 

§ 2. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą. obowiązującą, od dnia 24 paź
dziernika 1941 r. 

Minister Skarbu : Henryk Strasburger 


