
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 4 lipca 1945 r. Nr. 9 

Część I 

DEKRETY PREZYDENT A RZECZYPOSP OLITEJ 

P~. : 23- z dnia. 31 m.aja 19·i5 r. o upown:i,ttioniu Rady Minisl,t'ÓW do wyd1,wanill znrz'\tb.Ac•li okre4lajj\cych należno~<ei z 
tytułu zwrotu ~ositów podróiy osób w<.,zwanych pnez wla.d.zu J)ll,Jlstwowe ... . . . ... . . . ... 

Poz. : 24 - z dnjll 3 1 maja 194.ó r . o rirnianie dek.retu Pr-ozy,leut-a. Rze<;zypospolitej z <luia. 3 1 gru,lttjo. 194.3 r. o wydatkad1 
i doohod~.h państwowych na okroo od I stycznia do 31 gru, ln.:ia 1944 r. 

Poz. : 25 - z cluia 28 ~ rwca. 194G r. o zroianic:> dokl't't,u Prezyclont,a. Rzoozyposf)Olitoj z dnia 12 ine.r <'e. 1937 r·. o slnibie 
wojskowej oficerów 

Po«. : 26 - 2, duj~ 30 ceerwca 11>4:-. e. o powojennym t1l'lopi1.> dla m 1>r y1\a.rzy P olskioj l\1aryt\o.rki Haudlow0j 
Poz." : 27 - z dn ia 3 lipca. 1946 r . o M(l{lału Lotnjt."'Zym 
P of!.: 28 - z dnia 3 liJ>('.a. 19•ió r. o Moda.!11 Morskim 
Poz. : 20 - z dnię. 3 llpca 1945 r-. o 'Moda.lu Wojska. 

Poz. : 30 - z dnil). 3 lipca l 04G r. o Medalu Mor:;kim Polskiej Maryna.rki H1mdlowej 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
l'o:r.. : 31 - z dnię. 29 czerwca 19·15 r. ,., sprawie \Vysokości s.klaclki 1.a ubezpieczenie od ryzy ka. wojennego ... 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
Poz. : 32 - Obrony Na.rodowej z dnia 26 maja 1945 r. wydane. w por<numi<miu z 1/Iinist~m Sprnw \.Vewnętrmycli i 

Mjnistrem Spl'aw Zagranicznych w sprawie prawomocności 01.'2.e<"Wl' o zUJ>elnej niozclolności cło służby 
wojskowej osób pełniących czynną służbę wojskową w Polskich Silach Zbroj1tych p07.a granicami Rze,,zy
pospolitej 

Poz. : 33 - Obrony Nm·odowej z dnio 30 cze.rwca l!J..15 r. o z,,1aJ11ianiu 'l. ozyn11oj służby· wojskowej osób, po,.llega.jącycl1 
demobilizacji na podsta.wiE' zarządzlmia Pr(\zydenta Rw<·zypo~politej z dnia 28 czerwca 1945 r. o 
częściowej demobili~ji ... . .. 

Por;. : 34 - Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 1945 r . o zwalni11,ni11 2. czynnej służby wojskowej ocl1ol,ników, obywateli 
pań st.w obcyoh ... 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLTIEJ 

Z DNIA 31 M.AJ.A 1945 R. 
o upowainlentu Ra.dy Ministrów do wydawania zariądteń określających 
należności i tytułu iwrotu koszt6w podróży osób wezwanych przez władze 

państwowe 
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Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

b) wezwanych do słuiby w polskich urzędach 
państwowych lub dla innych ważnych powo
dów. 

(1) Upowainia się Radę Ministrów do wydawania, 
l)a wniosek Ministra. Skarbu, zarządzeń określają
cych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
osób: 

a) mianowanych członkami Rady Narodowej Rze
czypospolitej Polskiej, 

(2) Zarządzenia Rady Ministrów wydane na 
podstawie us~pu poprzedzaj~oego mogą równiei 
określać należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
odbytych przed wejściem w życie niniejszego 
dekretu. 



D:dennik Ustaw Nr. S 

Art. 2. 

Dekret niniejszy obowiązuje na czas przebywania. 
Rzą.du poza gra.nicami Państwa. 

Art. 3. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Preze
sowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Skarbu. 
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~ I. Poz. 23 

Art. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w iycie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Rlu;zkiewicz 

P rezes .Rady Ministrów : T . Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu : J . Kwapiński 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNI A 31 MAJA 1945 R 

o zmianie dekretu Prezydenta R1,eczypospoliteJ z dn ia 31 grudnia 194.3 r. o 
wydatkach I dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1944 r . 

Na podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy konstytucyj
nej stanowię co na.stępuje : 

Art. 1. 

W ustępie 2, art. 9 dekretu P rezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia. 31 grudnia 1943 r. o wydatkach i 
dochodach państwowych na okres od l stycznia do 
31 grudnia. 1944 r . (Dz. U.RP. z 1944 r ., Nr . I , 
poz . 2), zmienionego dekretem P rezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 30 grudnia 1944 r . (Dz. U.RP. 
Nr. 15, poz. 30), po słowa.eh " trzech miesięcy " 
wstawia się słowa " a kredyty przewidziane w części 
5, dział 5 budżetu oraz w części 7, dzia.l 11 budżetu 
w ciągu okresu nieprzekraczającego .dziewięciu 
miesięcy ". 
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Art. 2. 

Wy konanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Skarbu. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą. obowi~zują,oą od dnia I kwietnia. 1945 r . 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. R aczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : T . A rci8zewslci 

K if'rownik Ministerstwa Skarbu : J. Kwapiński 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
Z DNIA 28 CZERWCA 1945 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oftoerów. 

Na. po<htawie art. 6:ł ust. (I) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. I . 

W dekrecie Ptezydenta. R~e&Lypospolit.ej z dnia 
12 ma.rea o służbie wojsko\vej oficerów (Oz. U.RP. 
Nr. 20, poz. 128), zmienionym dekretem Prezydenta. 
Rzoozypospolitej z dnia 10 sierpnia 1940 r. o zmianie 
dekretu P rezydenta RzeczYl)Ospolitcj z dnia 
12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów (Dz. 
U.RP. Nr . 12, poz. 32) oraz dekretem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 20 grudnia 1940 r . w 
sprawie zmiany dekretu Prezydenta. Rzeozypos
politcj Polskiej , z dnia 12 marca 1937 1·. o l,llużLie 
wojskowej oficerów (Dz. U .RP. Nr. 16. poz. 44) 
wprowadza. się następują.ce zmiany : 

1) W art . 6 doda.je się następujący punkt : 

" h) oficerowie p0mocniczej służby wojskowej 

(art. 102 ustawy o powszechnym obo
wiązku wojskowym)". 

2) W art. 71 dodaje się § 5 w brzmieniu : 
" Minister Obrony Narodowej może określać 
na.zwy stopni ofi<-.erskich w korpusach osobo
wyc-h) utworzonych na. podstawie § 4.." 

Art. 2. 
Wykona,nie niniejszego dekretu porucza się Minis

trowi Obrony Narodowej. 
Art,. 3. 

Dekret niniejszy wchodżi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. R.aczkiewicz 
Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 
Kierownik Ministerstwa. Obrony Narodowej : 

Jl[. Kukieł Gen. Dyw. 



Czę6Ć I. Poz. 26 Dziennik Usta.w Nr. 9 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z DNIA 30 CZERWCA 1945 R. 
o powojennym urlopie dla marynarzy Polskiej Maryoarkl HaodloweJ. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj- krótszy, niż 30 dni, niezależnie od czasu pracy na 
n<:j, stanowię, co następuje : statkach. 

Art. 1. 
Przepisy niniejszego dekretu stosuje się do mary

narzy statków wpisanych lub zgłoszonych do wpisu 
do rejestru polskich statków handlowych morskich, 
ustanowionego dekretem Prezydenta R.P. z dnia 
21 lutego 1940 r. <Dz.. U.RP. Nr. 4, pm.. :l), ora7. rlo 
t>O!skich statków handlowych morskich, które przed 
tą da.tą wstały z..atopione na skutek nieprz.yja.ciel
skiej akcji wojennej, 

,Art. 2. 

Mę.cynarzami w roz'Qmieniu mnie1szego dekretu 
są osoby, które w dniu jego wejścia w iycie isą: 

a) i~trudnione na statkach Polskiej Marynarki 
Handlowej lub przebywają. w rezerwie P.M.H. 

b} internowane lub w niewoli nieprzyjacielskiej, 
· lub które po zwolnieniu z foternowania lub 

niewoli są. 'Y drodze do rezerwy Polskiej Mary
narki Handlowej, jeżeli internowanie lub nie
wola wynikły w z-wiąz.ku z ich zatrudnieniem 
po dniu 1 wneśnia. 1939 r. na statku P .M.H. 

c) zwolnione cza.<;1owo i pracy na statkach P .M.H. 
na studia, do pracy w służbie państwowej, w 
organizacja.eh zawodowych i przedsiębiorst
wach żeglugowych, 

d) zwolnione z pracy na statkach Polskiej Mary
narki Handlowej z powodu kalectwa. lub 
straty zdrowia, nabytych w czasie zatrudnienia 
na. statkach P .M.H. na skutek niepn.yja.ciel
skiej akcji wojennej, bądź też na skutek 
wypadków w pra.cy, jak również kalectwa i 
utra.ty zdrowia z innych przyczyn. 

Art. 3. 
I. Powojenny urlop zostanie udzielony mary

narzom w stosunku jeden dzień urlopu za. kaidy 
rozpoczęty miesiąc pracy na statkach. 

2. Z powojennego urlopu mogą konystać mary
narze obywatele polscy, oraz ci obywatele obcy, 
którzy byli zatrudnieni na. statkach P .M:.H. na 
warunkach polskich umów zbiorowych, pn.ez dwa 
lata lub dłużej. 

3. Pnez czas pracy na statkach rozumie się sumę 
dni zaokrętowania w okresie od l września 1939 r. do 
dnia wejścia w iycie niniejszego dekretu. Do 
czasu pracy nie dolicza się okresów choroby dłuż
szych niż 91 dni, wykorzystanych urlopów, oraz 
pobytu w rezerwie Polskiej Ma.rynarki Handlowej. 

4. Powojenny urlop udzielony maryna.rzom wy
mienionym w art. 2 lit. b) i lit. d} nie moie być 

Art. 4. 

l. Powojenny urlop będzie udziela.ny marynarzom 
jedynie w portach krajowych luh uznanych za 
krajowe, nie póiniej niż przed upływem dwóch la.t 
od dnia. wejścia w życie niniejszego dekretu. 

2. Z powojennego urlopu może korzystać jedno
cześnie nie więcej, niż 10% marynarzy wymienio
nych w a.Tt. 2 lit. a). 

3. W celu ustalenia terminów rozpoc~cia powojen
nego urlopu, marynarze wymienieni w art. 2, 
lit. a) zostaną podzieleni na gru}?y według rodzajów 
słuiby. Kolejność urlopów dla każdej grupy zos
tanie ustalona w <lrodie losowania. 

4. Da.ta rozpoczęcia powojennego urlopu nie 
moża być wyznaczońa w cza.sje choroby marynarza. 

Art. 5. 
1. Marynar~e otr-t.ymują za. czas powojennego 

urlopu wynagrodzeni'e, obejmujące : pensj~ za.s~: 
dniczą. według norm obowiązujących w chw1h 
udzielenia urlopu wraz z dodatkiem za wysługę lat, 
lecz bez dodatku wojennego (War Bonus), .strąWPe, 
oraz równowartość za nadliczbowe godziny pracy, 
według norm ustalonych umowa.mi zbiorowymi. 

2. Jeżeli ma.rynarz nie zechce skorzylltać z przy
sługującego mu powojennego urlopu, naleiy mu 
wypłacić naleiność, jaka.by mu przysługiwała, gdyby 
z urlopu skorzystał. 

3. Roszczenia o udzielenie powojennego urlopu, 
bą,dź o należność za niewykonystany urlop pne
dawniają się z upływem trzech lat od dnia. Wfljścia 
w iycie niniejszego dekretu. 

Art. 6. 
l. Komisja Urlopowa dokona obliczenia czasu 

pracy, obliczenia i wypłaty wynagrodzeń, podziału 
na grupy urlopowe, ustalenia terminów urlopu i 
losowań grup urlopowych. 

2. Obliczenia czasu pracy dokonane przez Komisję 
Urlopową, przed ich ostatecznym zatwierdzeniem. 
zostaną podane do wiadomości zainteresowanych 
conajmniej na. dwa tygodnie przed terminem roz
poczęcitL urlopu. 

3. Komisja Urlopowa składa się z przewodni
czącego wy'l.naczonego prez ~isterstwo Przemy~lu 
Handlu i Zeglugi ora.z zatwierdzonych przez M.ims
terstwo Przemysłu Handlu i Zeglugi członków, 
delegowanych przez Związek .Arma.torów Polskich 
j zwil\,Zki z.awodowe oficerów i marynany P .M.H. po 
jednym z kaidego związku. 



Injennik Uste.w Nr. 9 

4. Koszt K omisji Urlopowej ponosi Skarb 
Państwa. 

5. Komisjo. rozpocznie swe praoo w terminie 
7-miu dni od dnia. jej ukonstytuowania. 

6. Decyzje Komisji Urlopowej są ostateczne w 
trybie adminiskacyj nym. 

Art. 7. 

l. A~mator nie może wypowiedzięć pracy mary
narzowi w czasie kwania powojennego urlopu. 

2. Armator obowiązany jest przyjąć marvnatza. 
po powrocie z powojennego urlopu na takie same 
stanowisko, na jakim pracował bezpośrednio przed 
udzieleniem urlopu. 

3. Armator nie jest obowiązany przyjąć do pracy 
na statku marynarza, który po zakończeniu powojen
nego urlopu zgłosił się do pracy po wyznaczonym 
terminie bez usprawiedliwienia przyczyny spóźnienia 
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Część 1. P!)z. W 

Art. 8. 
Wydatki związane z udzieleniem marynarzom 

powojennego urlopu ponosi Skar b Państwa. 
Art. 9. 

. Urlop wypoczynkowy, pruwidziany umowami 
zbiorowymi, powinien być udzielony m arynarzowi 
w miarę możności bezpośred nio przed powojennym 
urlopem, jeżel i przysługuj e mu w dniu rozpoczęcia 
powojennego urlopu . 

Art. 10. 
Wykonanie niniejszego dekreLu porucza się Minis-

trowi Przemysłu, Handlu i Żeglugi. . 
Art. 11. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
Prezydent Rzeczypospolitej : W l. Raczkiewicz 
Prezes Rady Ministrow: T. Arciszewski 
Minister rrzemyslu. Handlu i Żeglugi: 

J. Kwapiński 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLlTEJ 

Z DNIA 3 LIPCA .l 946 R. 

o Medalu Lotniczym. 

~a pods~awie art. 79 1:1-st. {2) ustawy konsLytucyj
neJ sLanow1ę co następnJe : 

Art. 1. 
Us~~awia się Medal Lotniczy, który ma charakter 

odznaczenia wojskowego. 

Art. 2. 
( l) Mooal Lotniczy o średnicy 36 mm ob,vie

dzion1 wieńcem z _liści wawrz~owJch, na czołowej 
~tronie p~·zedstaw1a szachownicę lotniczą., której 
pola ~erwone są pionowo . zakreskowane : . na 
odwrocie znajduje się . wypukły na.piŚ : "Polska 
swemu obrońcy.'' 

(2) Medal Lotniczy nosi się na jasno-niebie.c;kiej 
wstążce, ~rokości 37 mm z dwoma. białymi paskami 
szero.kosc1 7 mm w odstępie 2 mm od brzegów 
wstąż.ki. 

(3) Medal LoLniczy Jest wykonany z białego 
metalu. 

Art. 3. 

( 1) Medal Lotniczy może być nadany tylko 
żołnierzowi Sil Powietrznych : 

a) za dokonany w czasie wojny czyn przyno
szą~y szczególną,. korzyść lotnictwu, a wykra
czaJący poza normalny obowiązek, albo 

b) za szczególnie sumienną służbę w czasie wojny. 
{2~ · Medal Lotniczy może być nadany je.ctnej 

osobie czterokrotnie. 
(3) Drugie. trzecie i czwarte odznaczenie wyraża 

się przez nałożenie na wstążkę ·posiadanego już 
. Medalu jednego, dwóch względnie trzech okuć w 
kształcie listewek z białego metalu szel'okości 5 mm 
z tloc1.onymi splotami liści dębowych. 

Art. 4. 
(1) Warnnkiem nadania Medalu Lotniczego za 

szczególnie sumienną służbę {art. 3 u.st. (2) pkt. b) 
jest odbycie służby : 

a) przy nadaniu po raz l)ierwszy za szczególnie 
. sumienną, służbę bez przerwy 6 miesięcy w 
jednostce bojowej, albo przez okres 1 t"oku w 
innej jednostce Sił Powietrznych. 

b) przy dalszych nadaniach za szczególnie sumien
ną służbę w podwójnych okresach służby 
przewidzianych w pkt. a). 

(2) Prezydent Rzeczypospolitej może ustalić w 
drodze wydania zarządzenia ja.ko warunek do 
uzyskania Medalu Lotniczego pi-zez personel }a.tający 
zamiast okresów służby przewidzianych w ust. (1), 
odbycie odpowiedniej ilości lub czasu lotów. 

(3) Przy ocenie warunków określonych w ust. (1) 
zalicza się służbę od l września 1939 r. 

Art. 5. 

{ 1) Medal Lotnjczy jest równorzędny z Meda.lem 
Wojska i Mf\dalem Morskim. Odznaczenia te nosi 
się w kolejności ich nadania. 

(2) Żołnierze Sil Powietrznych noszą Medal Lot
niczy przeci Medalem WojskA. i Meda.lem Morskim. 



~ę~ć r. Pó!t. 27 

Art. 6. 
(1) Medal Lotniczy nadaje Prezydent Rzeczy:, 

pospolitej. 
(2) Prezydent Rzeczypospolitej może upoważnić 

do nadawania Medalu Lo t,niczego Naczelnego 
Wodza. a po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza 
Dowódcę Sil Powietrznych. 

Art. 7. 

(1) Odznaczeni otrzymujSt bezpłatnie legiLymację 
i odznaki. 

(2) Przygotowanie legitymacj i i odznak na. koszt 
Skarbu Państwa zarządza Minister Obrony Naro
dowej. 

Art.. 8. 
Medal Lotniczy traci się w razie prawomocnego 
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Dziennik UstĄw Nr. 9 

skazania na karę dodatkową, obejmującą utratę 
odznaczeń wojskowych. 

Art. 9. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Minis

trowi Obrony Narodowej, 

Art. 10. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : W l. Raczkiewicz. 

Pre7.es Rady Ministrów: T. Arciszewski. 

Kierownik Mjnisterstwa Obrony Narodowej : 
M. Kukieł Gen. Dyw. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
Z DNIA 3 LIPCA 1944 R. 

o Medalu Morslcim. 

Na. podst.a.wie art. 79 ust . (2) usta.wy konstytucyj- 1 roku na takich okrętach i statkach nieprzebywa-
nej stanowię co następuje : ją,cych stale w warunkach operacyjno-bojowych, 

Art . 1. oraz na uzbrojonych statkach handlowych. 

Usta.na.wis. się Medal Morski, który ma charakter (2) ~rzy następnych nadaniach wymagane jest 
odznaczenia wojskowego. fakt51czne zaokrętowanie na okrętach i statkach 

określonych w ust. (1) - przez okres dalseych Art. 2. 
2 

.. 
1 m1es1ęcy. 

( l ) Medal Mol'l'lki o średnicy 36 ruro na czołowej 
stronie przedstawia wypukle godło Maryna.rki 
·wojennej ; prawa ręka z mieczem, w otoku orna
mentu z liifoi waw1·zynowych ; na odwrocie znajduje 
się wypukły napis : '' Polska swemu obrońcy." 

(2) Medal Morski nosi się na ciemno-niebieskiej 
wstążce szerokości 37 mm z dwoma białymi prążkami 
szerokości 2 mm w odstępie 5 mm od brzegów 
wstążki. 

(3) Medal Morski jest wykonany z białego metalu. 
Art. 3. 

(I) Medal Morski może być nadany tylko żołnie .. 
rzowi Marynarki Wojennej za l'Zetelną służbę na 
morzu w czasie wo1ny. 

(2) Medal Morski może być nadany jednej osobie 
czterokrotnie. 

(3) Drugie, trzecie i czwarte odznaczenie wyraża 
~ię przez nałożenie na wstążkę posiadanego już 
Medalu jednego dwóch względnie trzech okuć w 
kształcie listewek z białego metalu szerokości 5 mm 
z tłoczonymi splotami liści dębowych. 

Art. 4. 
(1) Medal Morski po raz pierwszy może być 

na.dany żołnierzowi Marynarki Woje1U1ej, który 
przez okres 6 miesięcy był faktycznie zaokrętowany 
na biorących udział w operacjach bojowych okrętach 
Rzeczypospolitej, uzbrojonych statkach wcielonych 
do Marynarki Wojennej, lub okrętach i uzbrojonych 
statkach ·państw sprzymierzonych albo pt'zez okres 

(3) Przy ocenie warunków określonych w ust. (1) 
i (2) zalicza się okres faktycznego 7.)aokrętowania od 
1 września 1939. 

( 4) Warunkiem nadania Medalu Morskiego jest 
rzetelne pełnienie służby i nienaganne spt'awowanie 
się podczas całego okresu, za który nadaje się Me<lal. 

Art. 5. 
( 1) Medal Morski jest równorzędny z Medalem 

Woiska j Medalem Lotniczvm. Odznaczenia te nosi 
się 'w kolejno1foi ich nada~ia.. 

(2) Żołnierze Marynarki Wojennej noszą Medal 
Morski przed Medalem Woj,;ka i Medalem Lotni-
cz,vm. 

Art. 6. 
(1) Medal Morski nada.je PreŻydent H:zecz.ypos

politej. 
(2) Prezydent Rzeczypospolitej moic upoważnić 

do na<lawa11ia Medalu 'Mo1'6kiego Nacze1uego Wodza, 
a _po wysłuchaniu opinii N a.czelnego W odr.a 
Szefa :Kierownictwa Marynl'l,rki Wojennej. 

Art. 7. 
(l} Odznaczeni otrzymują. bezpłatnie legitymacje 

i odznaki. 
(2) Przygotowanie legitymacji i odznak na koszt 

Państwa zarządza Minister Obrony Narodowej . 

Art. 8. 
Medal · Morski tra.ci się w razie pt'a,vomocnego 
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skazania na karę dodatkową obejmującą utratę 
odznam.eń wojskowych. 

Art. 9. 

Wykonanie dekret-u niniejszego porucza się MinL'ł
trowi Obrony Narodowej. 
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Art. 10. 
Dekret n iniejszy wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . 
Prezydent Rzeczypospolitej : Wł . .&wzkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony N a.rodowej : 
M . l( ukiel Gen. Dyw. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 3 LIPCA 1945 R. 

o Medalu Wojska. 

Na podsta.wie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
llej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

Ustanawia się Medal Wojska, który ma charakter 
odznaczenia wojskowego. 

Art. 2. 

(1) Medal Wojska o średnicy 36 mm przedstawia. 
n.\ czołowej stronie orla siedzącego na. mieczu ; na 
odwrotnej stronie ma.jduje się wypukły napis : 
"Polska swem u obrońcy ". 

(2) Merla.I Wojska. nosi się na ciemno-czerwonej 
wstążce szerokości 37 mm z dwoma. białymi pasknmi 
szerokości 2 mm wzdłuż brzegów oraz z dwoma 
takimi prud{am1 w odstępie 9 mm od brzegów. 

(~) Medal Wojska. jest wykonany z jasnego 
bronzu. 

Art. 3. 
(1) Medal Wojska n1oźe być n?,dany ty'lko żołnie

rL.owi wojska. lądowego : 
a) za dokonany w czasie wojny czyn przynoszący 

szczególną korzyść Wojsku Lądowemu, a, 

wykraczający poza normalny obowiązek. a lbo 
b) za, szcz-eg61nie sumienną sluź.bę w cz-asie 

wojny. 

(2) Medal Wojska moie być na.dany jednej 
osobie czterokrot,nie, 

(3) Drugie, trzecie i czwarte odznaczenie wyra.ia 
się przt'z naloienie na wstą.ikę posiada.n ego już 
Medalu jednego1 dwóch, względnie trzech okuć w 
kszf.a.lcie list.ewek 7. jasnego bron'l.u s'l.erokości 5 mm 
z tłoczonymi splotami liści dębowych. 

Art. 4. 
(I) Warunkiem nadania Medalu Wojska za szcze

gólnie sumienną służbę (art. 3 ust. (1) pkt. b) jest 
odbycie sluiby : 

a) po nadaniu po raz pierwszy za szczególnie 
sumienną służ.bę bez przerwy 6 mlesięcy w 
jednostce biorącej udział w walce z nieprzyja · 
cielem na. obszarze operacyjnym, 

b) przy dalszych nadaniach w podwójnych okre„ 
sach służby przewidzianych w pkt. a}, 

(2) Przy ocenie warunków określonych w ust. (1) 
zalicza się sluibę od 1 wn.eśnia 1939 r. 

Art. 5. 
(1) Medal Wojska zajmuje w kolejności orderów 

~ odznaczeń pierwsze miejsce. po Krzyiu Zasługi 
z Miecza.mi, a przed Krzyżem Zasługi. 

(2) Medal Wojska jest równorzędny z 'Medalem 
Morskim i Medalem Lotniczym. Odznaczenia te 
nosi się w kolejności ich na.da.nia.. 

{3) Żołnierze. Wojska. Lądowego noszą. Medal 
Wojska przed Medalem Morskim i Medalem Lotni 
czvin. 

Art. 6. 
(1) Meda.1 Wojska. nada.je Prezydent Rzeczypos

politej. 
(2) Pre-zydent Rze('.zypospolitej moie upowa.żnić 

do nadawania Medalu Wojska Na.czelnego Wodza., 
a po wysłuchaniu opini i Naczelnego Wodza. dowód
ców ni~ ni.i.ej dowódcy Korpusu. 

Art. 7. 
(I) Odznaczeni otrzymują. bezpła.tnit. legitymacje 

i odznaki. 
(2) Przygotowanie legitymacyj i odznak na koszt 

Skarbu Państwa zarządza. Minister 0btony Naro
dowej . 

Art. 8. 
Medal Wojska traci się w razie prawomocnego 

skazania. na karę dodatkową obejmujE\:C!:I: utratę 
odznacztń wojskow.rch. 

Art. 9. 
Wykon!\nie dekretu niniejszego porucza się Minis

trowi ()brony Narodowej. 

Art. 10. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa. Obrony Na.rodowej : 
M. Kukieł Gen. Dyu:. 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 3 LIPCA 1945 R. 

o Medalu MorskJm Polskiej Marynarki Handlowej. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy ko.a.stytucyj
nej stanowię co następuje ; 

Art. I. 
Ustanawia się Medal Morski Polskiej Marynarki 

Handlowej. ' 
Art. 2. 

( l) Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej 
o średnicy 36 mm na czołowej stronie przedstawia. 
godło Polskiej Marynarki Handlowej : tarczę z 
godłem państwowym na tle kotwicy w otoku 
ornamentu z liśoi wawrzynowych ; na odwrocie 
znajduje się wypukły na.pis : " Polska. swemu 
marynarzowi ''. 

(2) Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej 
nosi się na ciemno-niebieskiej wstążce szerokości 
~7 mm z czterema białymi prążkami szerokości 
2 mm każdy, w odlegloś~i 2 mm od siebie po dwa z 
każdej strony wstążki, a w odstępie po 5 mm od 
każdego z brzegów wstążki. 

(3) Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej 
jest wykonany z białego metalu. 

Art. 3. 
(1) Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej 

może byó nadany członkowi załogi polskiego statku 
handlowego za rzdelną służbę na morzu w czasie 
wojny. 

(2) Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej 
moie być nadany jednej osobie czterokrotnie. 

(3) Drugie, trL.ecie i czwarte odznaczenie. wyraża 
się przez naloienie na ws~kę posiadanego już 
Medalu jednego względnie trzech okuć w kształcie 
listewek z białego metalu szerokości 5 mm z tłoczo
nymi splotami l iści dębowych. 

Art. 4. 
(1) Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej 

po raz pierwszy może być nadany członkowi pol
skiego statku handlowego, który przez okres 6 mie
sięcy był faktycznie .zaokrętowany na. statkach 
Polskiej Marynarki Handlowej, biorących bezpośre
dni ud.ział w operacjach wojenno-morskich, albo 
pnez okres I roku na innych statkach handlowych 
Polskiej Marynarki Handlowej. 

(2) Przy następnych nadaniach wymagane jest 
faktyczne zaokrętowanie na statkach określonych 
w ust. (1) - przez: ~es dalszych 12 miesię·cy. 

(3) Przy ocenie warunków ustalonych w ust. (1) 
i (2) zalicza się okres faktycznego zaokrętowania od 
l września 1939 r. 

(4) Warunkiem .nadania Medalu Morskiego Pol
skiej Marynarki Handlowej jest rzetelne pełnienie 
służby i nienaganne sprawowanie się podczas całego 
okresu, za który nadaje ~ię Medal. 

Art. 5. 
MedA-1 Mor~ki Polskiej Marynarki Handlowej 

zajmuje w kolejności odznaczeń pie.rwsze miejsce po 
polskich odznaczeniach bojowych i nosi się go po 
Medalu Wojska, Medalu Morskim Marynarki Wojen
nej i Medalu Lotniczym. 

Art. 6. 

Medal Morski Polskiej Marynarki Hand !owej 
nadaje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek 
Ministra Pr'l.emysłu, Handlu i Zeglugi. 

Art. 7. 
(1). Odznaczeni otrzymują; bezpłatnie legitymacje 

i odznaki. 
(2) Przygotowanie legitymacyj i odznak na koS?.t 

Skarbu Pa.ństwa. zanądza Minister Pr2emysłu , 
Handlu i ŻeglugJ . 

Art. 8. 

Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej 
tra.ci się w razie prowomocnego skazania. na karę 
dodatkową. obejmującą. utratę praw publicznych 
i obywatelskich praw honor0wych. 

Art. 9. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Minis

trowi Przemysłu, Handlu i Żeglugi. 

Art. 10. 
Dekret niniejszy wchodzi w ż.vcie z dniem. ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz. 

Prezes Rady Ministrów : T. Arciszewski 

Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi : 
J. Kwapiński. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 29 CZERWCA 1945 R. 

w sprawie wysokości składki za ubezpieczenie od ryzyka · wojennego . 

. Na. podstawie art. 54 Ufit. (1) dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 2] grudnia. 194.4 r . o ubezpie- · 
czeniu osób, zatrudnionych na. statkMh żeglugi 
morskiej i rybolóstwa. morskiego (Dz. U.R.P. Nr . 15, 
poz. 2·0} za~za. się co na.stępuje: 

§ l. 

Wysok~ć składki za ubezpieczenie od ryzyka. 
wojen.nego osób zatrudnionych na statkach żeglugi 
morskiej i rybolóstwa. morskiego określa się na czas 
od dnia I· lipca. 1945 r. do dnia 30 września. 1945 r. : 

l) na kwotę f:2.15. O miesięcznie za. ka.idą: osobę 
podlegającą. ubezpieczeniu od ryzyka woje~
nego z wyjątkiem osób wymienionych w 
pkt. 2. 
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2) na kwotę f:0.1 O.O miesięcznie ·za. ka.idą. osobę 
przebywającą. w Rezerwie Polskjej Marynarki 
Handlowej na. terenach objętych działaniami 
wojenn.vmi. Za o~oby przebywają.ce w Rezer· 
wie Polskiej Marynarki Handlowej na terenie 
Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjedno
cwnych Ameryki Północnej składki za ubez
pieczenie od ryzyka wojennego nie pobiera się. 

§ 2; 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 7. dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia. I lipca. 
1046 r. 

Prezes Rady_ Ministrów i Kierownik Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej : _T. ArciszewsĄ:i 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

. Z DNIA 26 MAJA 1045 R. 

wydane w porozumieniu z .Ministrem Spraw Wewnętrznych I Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie prawomocności 
orzeczeń o zupełnej niezdolności do słuiby wojskowej osób pełniących czynną słuibę wojskową w Polskich Siłach Zbrojnych 

poza granicami Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. ll8 i art. 195 ustawy z dnia 
O kwietnia 1038 r. o powszechnym obowiązku woj
skowym (Dz. U.R.P. Nr. 25, poz. 220) zarządza. się 
co następuje : 

§ 1. 

l) Qsta.teczne orzeczenia, o zupełnej niezdolności 
90 słuiby wojskowej (kategoria. " E "} osób 
pełniących czynną służbę wojskową. w Polskich 
Silach Zbrojnych poza granica.mi Rzeczypos
politej stają się prawomocne z chwilą. dorę(:ze
nia lub ogłoszenia za.interesowanemu decyzji 
właściwej władzy wojskowej o zatwierdzeniu 
orzeczenia komisji· wojskowo - lekarskiej . 

2) Właściwy komendant uzupełnień za.rzą.dzadorę
czenie lub ogłoszenie decyzji władzy zatwierdUl.
jącej orzeczenie komisji wojskowo - lekarskiej 
bezzwłocznie po otrzymaniu od właściwych 
władz miejscowych zezwolenia. na. pobyt za.in
teresowanego w danym Kraju w charakteue 

osoby nie wchodzącej w skład Polskich Sił 
Zbrojnych. 

§ 2. 

Sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem przepisy 
instrukcji o postępowaniu rewizyjno- lekarskim 
w wojsk n, marynarce wojennej i silach powietrznych, 
tra.cą. moc obowiązującą z dniem wejścia w życie 
niniejszego .rozporz.ądzenia. 

§ 3. 
Rozporządzenie ninieJsze wchodzi w iycie z 

dniem ogłoszenia. . . 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej ·: 
M. K ukiel Ge11:, Dyw. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Berezowski 

Minister Spraw Za.granicznych : A. Tamows~i 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

Z DNIA 30 CZERWCA 1945 R. 

o zwalnlanlu z czynnej słu.iby wojskowej osób, podlegających demoblllzacJI na podstawie zarządzenla Prezydenta 
· ·Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1945 r. o częścloweJ demoblllzacJl. 

Na podstawie art. 195 ustawy z dnia. 9 kwietnia 
1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym 
(Dz. U.R.P. Nr. 25, poz. 220) i w związku z zarzą
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
28 czerwca. J 945 r. o częściowej demobilizacji, 
zarządzam co następuje : 

§ 1. 

Zwolnienie z czynnej służby woj~kowej osób, 
podlegających demobilizacji -w myśl zarządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 
l945· r . o częściowej demobilizacji, następuje na 
podst.a.wie indywidualnych próśb za.interesowanych. 
Prośby należy przedstawiiw drogą. służbową. do 
Ministerstwa Obrony Na.rodowej. 

§ 2. 
(1) ~a podstawie indywidualnych próśb zwol

nienie następować będzie w następującej kolej
ności : 

a) zaliczeni do kategorii " E " zdolno~ci do sluiby 
wojskowej. 

b) po!liadający przekroczony 40 rok życia, 
c) posiadający na utrzymaniu rodzinę (i.ona 

conajmniej jed no dziecko), 
d) posiadający kategorię " D " zdolności do 

służby wojskowej , 
e) posiadający przekroczony 30 rok życia, 
f) 'l.onaci, o ile nie są zu.liczeni do grupy c), 

g)inni. 
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(2) O zwolnieniu decyduje Minister Obrony Naro
dowej, względnie upoważniona przez niego władza 
wojskowa. 

§ 3. 

( l) Zwolnienie z czynnej służby wojskowej na 
podstu.wie niniejszego rozporzą,dzenia. nastąpi po 
uzyskaniu zezwolenia właściwych władz miejsca 
za.mieszkania zain-teresowanego na. jego powrót w 
cha.rak-terze osoby, nie wchodzącej w skład Polskich 
Sił Zhrojnyr.h, h1h zezwolenie wlad1. innego kraju, 
w któr.Ym zointeresowany chce się osiedlić. 

(2) Do c;,;asu uzyskania takiego zezwolenia żołnie
rze zakwalifikowani do zwolnienia. przebywać będą. 
w obozach: 

a.}-iolnierze z 2 Korpusu i Jednos-tek Woiska. na 
Środkowym Wschodzie - na terenie Włoch, 

b) żołnierze z innych jednostek wojska., ni.i 
wymienione "\\- punkcie a), oraz żołnierze z 
marynarki wojennej i sił powietrznych - na 
-terenie Wielkiej Brytanii. 

N ;:i,leiności żołnierzy, podlegających zwoh1ieniu na. 
podst.awie niniejszego rozporzą.dzenia, w okresie 
przebywania w obozach demobilizacyjnych, oraz 
inne świadczenia w związku ze zwolnieniem z 
c~ynnej służby wojskowej, ureguluj9t odnośne prze
pIBy. 

Kierownik Ministerstwa Obrony N a.rodowej : 
M. Kukieł Gm. Dyw. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ORRONY NARODOWEJ 

Z DNIA 30 CZERWCA 1945 R. 

o zwalnianiu z czynnej służby wojskowej ochotnlk6w, obywateli państw obcych. 

::':\fa podstawie art. 8 ust. (3) usta.wy z dnia 
9 kwietnia. 1938 r. o powszechnym obowiązku 
wojskowym {Dz. U.RP. Nr. 25 , poz. 220), zarzą
dzam co następuje ; 

§ 1. 

Zwolnienie z czynnej służby wojskowej ochot
ników) obywateli pa11stw obcych, na.stępuje na 
podstawie indywidua1nych próśb zainteresowanych 
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w trybie i na zasadach przewidzianych w § I i 3 
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
30 c:terwca 1945 r. o zwalnianiu z czynnej służby 
wojskowej osób, podlegaj~ych demobilizacji na 
podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 28 czerwca 1945 r. o częściowej demobilizacji. 

§ 2. 

Nal eżności żołnierzy, podlegających zwolnieniu 
na podst.a.wie niniejszego rozporzą.dzenia. w okresie 
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przebywania. w obozach demobilizacyjnych, oraz 
inne świadczenia w związku ze zwolnieniem z 
czynnej służby wojskowej, uregulują osobne prze
pisy. 

§ 3. 

Obowiązek wojskowy osób, określonych w § I 
niniejszego rozpor-ządzenia., ust.a.je z chwilą zwol
nienia ich z czynnej służby wojskowej. 

Kierownik Ministerstwa Ol>rony Narodowej : 
M. K ulciel Gen. Dyw. 
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Cześć li 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zarzf\,dzenie Pre!i.ydenta Rzec-iypospolitoj z dnia 3 lipca o rozsul"!l.eniu C!(.ęściowej demobilizacji str. 73 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Oręrl2ie Prezydenta. RzeczypospoJitej do Na-rodu z dnia 29 czerwca 1945 r. str. 73 

DZIAŁ URZ~DOWY 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 3 LIPCA 1945 R. 

o rozszerzeniu :zakresu częściowej demob1llzacj1. 

Nawiązując do za.rządzenia Prezydenta. Rzeczy
pospolitej z dnia 28 czerwca 1945 r. o częściow~j 
demobilizacji - na podstawie art. 4 ustawy z dma 
9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku woj
skowym (Dz. U.R.P. Nr. 25, poz. 220) i na wniosek 
Rady Ministrów przedstawiony przez Ministra 
Obrony Narodowej, upoważniam Ministra Obrony 
Narodowej do stosowania na prośbę zainteresowa
nych indywidualnej demobilizacji osób, pełniących 
czynną i;łużbę wojskową - bez względu na rocznik 
- w miarę, jak będzie na to zezwalał interes Sił 
Zbrojnych poza granicami Państwa i obowiązujące 

umowy polsko-brytyjskie, normujące sposób ZWA.1-
niania z Sil Zbrojnych. 

Minister Obrony Narodowej określi termin, kolej
ność oraz sposób zwolnienia z czynnej służby woj
skowej osób, podlegaj ących demobilizacji na pod
stawie nini ejszego zarządzenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczldewwz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 
.M. Kukieł Gen. Dyw. 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 

ORĘDZIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

DO NARODU 

Obejmując urząd Prezydenta. Rzecqpospolitej 
Polskiej zloiylem uroczystą przysięgę że będę : 

" ptaw zwierzchniczych Państwa bronić, jego 
godności strzec, ustawę konsLyLucyjną sto
sować, względem wszystkich obywateli równą 
kierować się sprawiedliwością, zło i ·niebez
pieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę 
o jego dobro za naczelny poczytywać sobie 
obowiązek." 

W ciągu długiej , najstraszliwszej wojny, jaką. zna 
hist oria , gdy Polska. z niezrównanym bohaterstwem 
walczyła. z najazdem niemieckim, wszystkie swe siły 
po~więcałem pełnieniu obowiązków przez tę przy
sięgę na mnie włożonych. 

T warda, nieugięta walka, jaką Polacy w tej 
wojnie toczyli jest świadectwem, że ponad wszystko 
miłuj ą oni wolność. Umiłowanie to jest odwieczną 
tradycją naszego Narodu, zawsze żywą, przecho
dzącą z pokolenia w pokolenie. 



Dz.iennik Ustaw Nr. O 

Przyświecało ono łu"\vawym walkom wrześniowym, 
a po ich zakol'1czeniu prowadziło żołnierza do 
Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie i sprawiło, że 
pod okrutną okupacją niemiecką setki tysięcy 
bezimiennych bohaterów zapełniło szeregi Armii 
Krajowej oraz organizacyj podziemnych. 

Na wszystkich frontach w tej wojnie, na lądzie, 
morzu i w powietrzu obficie płynęła krew polska w 
obronie wolności. Dla niej poświęciliśmy najcen
niejsze swe dobro, dla niej złożyliśmy największe w 
naszych dziejach ofiary z życia i mienia. 
Wolność stanowi najistotniejszy wyraz woli 

Narodu Polskiego, który z jej obrony i zachowania 
uczynił w tej wojnie główny cel swych wysiłków 
politycznych i naczelne zadanie swej walki. 

Dziś, gdy walka Narodów Zjednoczonych z 
agresją niemiecką została zwycięsko zakończona, 
Ojczyzna nasza, niestety nie odzyskała jeszcze 
prawdziwej wolnoifoi. Nie zostało odwrócone nie
bezpieczeństwo od Narodu i Pa11stwa Polskiego. 
Wielkie dzieło odbudowy i pokoju w wolności, o 
które walczyliśmy, nie zostało jeszcze w stosunku do 
Polski spełnione. Wymaga ono dalszych poświęceń 
i dalszych wysiłków. 

P rawo Rzeczypospolitej włożyło na mnie obo
wiązek pnekazania po zawarciu pokoju urzędu 
P rezydenta Rzeczypospolitej w ręce następcy powo
la11ego przez Na.ród w wolnych, od wszelkiego przy
musu i wszelkiej groźby, demokratycznych wybo-
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rach. Ucz_y11ię to niezwłocznie,, gdy Naród będzie w 
stanie w~·horu ta.kiego dokonać. 
Trwając na mym posterunku czynię to zarówno 

zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, ja.k 
również, s~zę, zgodnie z wolą olbrzymiej więk
szości Narodu Polskiego. 

,Jestem przekonany, że znajdzie to zrozumienie w 
całym świecie u wszystkich, którzy wolność, sprawie• 
dliwość i prawo sł,awiają wyżej ocl siły i przemijającej 
przemocy. 

Na obywatelach Rzeczypospolitej, tyloma cier
pieniami doswiaclczonych, cią.ży obowiązek dal
szego baczenił'i, aby wielkich tl'adycyj naszej kultury 
.oie za.tracić, łączności z naszą przeszłością dziejową 
nie z~rwać, umiłowaniu wolności nie uchybić, 
wierności prawowitym władzom Rzeczypospolitej 
dochować i nie zaprzestać wysiłków zmierzających 
ku za.pewnicniu Państwu Polskiemu jego praw oraz 
należnego mu miejsca wśród wolnych narodów 
.świa.ta .. 
Przeżywamy okres niezmiernie dla Narodu i 

Pa11stwa ciężki, wierzę jednak, ie Bóg Wszechmoc.ny 
pobłogosławi naszym wysiłkom i sprawi, że Polska 
wyjdzie z tej nowej próby zwycięska i bezpil.".czna i 
w swoich prawach nieuszczuplona. 

Londyn, dnia 29 czerwca 1045 roku. 
Wł. Raczkiewicz. 

Tłocz.ono z. polooenia Minis t ra. Sprawiedli\'l'ości w Drukarni Oeo . Barbar & Son Ltd. w Londyni&. 

Cena l sz.yling. Numer niniejsz.y można .na.być w .Ministerstwie Sprawiedliwości, 30, St. James's Street. 


