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Część I 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

h,.: .. :1;, ·· z d11i11 :i lip<:Ll IU·l,i r. u 111·iukuzyw1llliu upruw11i,,i'1 ".11inistm Ob1"011y N111·otluwoj w Hl,o,«111lrn do Sil Zl,,•1,j11.1·1·h i 
ri1pluw11i..iw11 wojsk�11·1•go pmm gl'lrni1·ttrni L1 111'1st,11•11 

Pu.i. : :Ił! -- z d11i,1 :i lip1·11 I !14,i I', u v.111iu11io 11i1,l<tórych prwpiiiÓW tlotycv.111'.Vl:h orgnuii.,u·Ji Sil l.broj11�·1,h ... 

Poz. : :n -- ,. tl11i11 ,; li pen 1114,; r. o unianio uekret� l'rozy1l,mt11, Rzecv.ypoilpolitoj z ,l<i'iQ. 3 lip"n I IJ41, 1·. o �frtlt1ill 'vl'ojHlrn 

I' 

OBWIESZCZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Pe,.;,: :1::; - ,. dnio :i lipcu 11J4,; r. o HJ)ror;towuniu l,l91lu w ,.lukruci11 P.rozytlt111t,11.H.1.c1·1.ypospolitoj :i. dni11. :I lip,·11 l!Ht, 1·. o 
:I ft.tiul u W oj ąkti 

Po.:.: 3\J ·- i. tl11i11 ,; lipca 11145 r .. o •111·ostOWI\Hi11 t,lę<..111 w tlukmcio Prev.ydelltn Rz.cez�-'pospolitej z d11in 28 rzt'l'Wl'I\ 104111·. 
u 'lmin11io rlokrL1t11 P1·"'-�'clllnttt Ru1czypo11poliloj z dnia 1.2 mnr<ll\ I 9/17 t', o sl11:i.bit1 wojakow<•j oflL·urów .. , 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA :3 LIPCA 1945 R. 

o przekazywaniu uprawnień Ministra Obrony Nnrodowoj "' stosunku do Sil Zbrojnych I sądownictwa
wojskowego poza granicami Państwa 

Art. 2. 

;;t I', j;, 

�t I', i� 

st I', 7S 

Rl I'. i� 

!\a 1Jucli;tn11·ie ntt. :?ii u:;t. (u) i u1·t. na ust. (L) 
ustawy ko11styt11cyj11(\j stanowii;i co 1rnst,ęp11jo: 

Art. l. 

Wyko1m11it f niniejszego dokl'etu pornozlt siQ l\ '1ii1i
stro�i Obrony Naro<lowej. 

Minbt<·1· Obl'ony Nal'oclowej może za zgodą H.:uly 
Mi11istrów przelrnzywu.ć Nac:wlnemu Wodzowi, lub 
wi;kazn11e111u pl'zez niego <lowótlcy swoje uprawnie11ii1 
przewi<lzi1we po:;zczegól11ymi przepii,ami w stosunku 
tlo Sił Zbl'ojnycli i sądowniutwa wojskowego poza 
granicLimi Pa11stwa, z wyjątkiem uprawnień prze
widzianych w art. 2 dekretu Prezydenta. Rzeczy
pospolitej z dnia 27 maja HJ42 r. o organizacji 
Naczelnyel, Władz Wojskowych w czasie wojny 
(Dz. U.1{.P. N1·. u, poz. Il) w brzmieniu ustalonym 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 
września l lJ44 I'. w sprawie zmhiny dekret.u o organi
zacji Naczclnyclt Władz Wojskowych (Dz. U.R.P. 
Nr .. 11, poz. 20). 

Art.. :1. 

Del<ret 11inicjszy wchodzi w żyeie 'I, dniem a lipeil 
11)4(5 1'' 

Prezydent .Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz

Prezes Rady Ministrów : 'L'. Arciszewski 

Kierownik Ministen,twa Obrony Narodowej : 
M. Kukieł Gen. Dyw.

'· 

... 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z .DNIA 3 LIPCA 1945 R. 

o zmianie niektórych przepisów dotycz11cyc� organlzacJI Sil Zbrojnych

N a podstl\wio 111't.. 1m 118t. (I) oraz art. 70 ust. (2) · 
ust11,wy konstytuc,yjnej Rtnnowię co następuje: 

Art. 1. 
Użyte w obowiązujących przepisach określenie: 

" wojsko i mnryn11,rka wojenna ", 11 wojsko lub 
mA,rynarka wojenn11 11 orR.z "armia lub mM·ynarka " 
zftstępnje się w odpowiedniej liczbie i przypnclk11 

� określc:1 11iem: 11 Sil,,· Zbrojne", z wyjąt,kiem przy· 
r 'pn,rlków pnewid1.in.11ych W ninit'jRzym dekrecie. 
I 

Art. 2. 
W ustawie z dnin, fl kwietnia 1038 r. o powszech-

nym obowią.zk11 wojRkowym (Dz. U.R.P. Nr. 2,"i , 
l 

poz. 220), zmienionrj dekrotem Prezydf'nta Rzeczy. 
I 

pospolit,rj z dnia 27 fll\.Źuziernika 1943 r. o zmianie 
t ust11,wy z dnia 9 k wiotnia 19:18 r. o powszechnym 
t obowią.zk.11 wojskowym (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 32) 
r,,: oraz �lekretem Preiyrlenta Rzeczypospolitej z dnia
f. 27 paidziernika 194:ł r. o ochotniczej służbie kobiet

(Dz. U.R.P. Nr. 11, po1.. 34) wprowadzn. się nastę
pujące zmiany : 

I) art. 2 ust. (I) otrzymuje brzmienie :
11 W skład Sil Zbrojnych wchodzi wojsko,

marynarka. wojenna. i siły powietrzne."
2) w art. 2 po m,t. (3) wstawia się nowy ust. (4)
w brzmieniu

11 Siły Powietrzne składaj!\ się z jednostek 
organizacyjnych powietrznych i ziemnych." 

:l) w .n.rt. 2 dotychczasowy ust. (4) otrzymuje 
kolejny numer (5). 
4) w art. 13 ust. (1) po słowach: "wojska
polskiego" w miejsce" lub" wstawia się przecinek, 
A, na końcu zdania w miejsce kropki wstawia się 
przecinek i dodaje słowa: "lub polskich sił 
powietrznycl� ''. 

5) w art. 72 uF:t. ( l) dodaje się słowa :
11 d) w siłach powietrznych -·24 miesiące." 

Art. 3. 
W dekrecie Preiyctenta Rzeczypospolitej z dnia 

t 12 ma.rea 1937 r. o służbie wojskowej oficerów 
l(Dz. U.R.P. Nr. 20, pnz. 128), zmienionym dekretem 
'Prezydenta Rzeoz)1pospolitej z dnia 10 sierpnia 
1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypos-

politej z dnia. 12 nrn.rcn. l!l!l7 r. o slużhin wojskowej 
oficerów (Dz. U.R.P. Nr. 12, poz. :12) oraz dekretem 
Pre;i;ydenta. Rzeczypospolitej z dni11, 20 grudnia 
1940 r. w sprawie zmiany dekretu Prezyclent11, 
Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 19:17 r. o służbie 
wojskowej oficerów (Dz. U.R.P. Nr. Hl, p,oz. 44) 
wprowadza się nR,stęp11jące zmiany : 

I) A,rt. 2 § 2 ot,rzym11je hr1.mienir :
"korp11s oficerski Sil Zbrojnych sld,ulF1, się �.

korp11sów osobowych wojiikR., mn,rynn.rki wo
jennej i sil powietrznych." 

2) w art. 2 § a wstawin. się nowy pkt c) w
brzmieniu: 

" c) w silach powietrznych : pos1.czególne kor
p,isy miobowe oficerów liniow.vch i korpus 
osobowy oficerów sh11.b. '' 

a) w art. 2 wstawin. się nowy§ 5 w brzmieniu :
" Oficerowie audytorowie tworzą w Silach

Zbrojnych odrębny korpus osobowy." 
4) w art. 7 po słowie II Wojennej II wstawia się

słowa :· " lub Wyższej Szkoły Lotniczej ". 
5) w art. 8 po słowie " w woj 1, lrn " przed

dwukropkiem wstawia się słowa : '' i w 8ilach 
powietrznych ''. 

6) w art. 64 § 1 skreśla. się pkt " 4) korpus
oficerów lotnictwa,'' oraz pkt " 11) korpus 
oficerów audytorów ''. 

7) w art. 65 § 2 po słowie " wójennej "
w1sta.wia się słowa : 11 In b sił powietrznych". 

8) w art. 72 § 1 po słowie "wojska,'' wstawia
się słowa : 11 I ub sił powietrznych ". 

9) po art, 77 dodaje się nową. Częśó !Ila w
brzmieniu: 

1
• Częśó III a. 

Przepisy Rzczegółowe dla oficerów Sił Powie
trznych. 
Mt. 77a § 1. W skład korpusów osobowych Sil 

Powietrznych wchodzą. : 
a) korpusy osobowe oficerów liniowych :

1) korpus oficerów personelu latają.
cego,

2) korpus oficerów personelu tech
nicznego,

3) korpus oficerów personelu ziem
nego;
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b) korpusy osobowe oficerów 11luib :

1) ko1·pus otice1·ów a.uminitjtra.oji, ·
2) kol'pus oficcJt·ów i11tentlcnt(,w.
3) ko1·1rnM oticc1·ów zdl'owiu..

§ 2. Koqna!ly 01mhow\, lllogą. ilię dzielił': 11a.
grupy. 

§ :3. Zu.aady organizacji korpu11ów osobowych
i ich podział 111:1. gt'Ul,>Y olneśla. Minister 
O brony !fal'odowej. 

§ ł. l'l'L�zyt.lent Hwczypospolitej może w1·uzie
potrzeby ia.rządzić na wniosek Minbtra 
Ob1·ony 1\arodowej, utworzenie nowych 
korpusów osobowych lub zniesienie 

istniejących. 

Rrt. 77b § 1. Minister Obrony Narodowej może 
przenieść oficera 11a. jego prośbę z jeti n ego 
lwt·l,)U8U m1obow1::go do dl'Ugiego, lub z 
jednej grnpy do tln1gicj, albo z sil 
powietrznych do woj8ka lub mary1111,rki 
wojennej, jeżeli oficer ma oc..lpowit1tlnie 
kwalifikacje, oraz z urzędu w przypac.1-
kach: 

n) znie;sienla I-ub zmmeJszeniu. sk liulów
011obowych korpusu oi,sobbwego b1\dź
grupy, do których oficer należy ,ilbo

b) utworzeuia nowego korpusu osobo·
wego lub grupy bą.dź potrzeby uzu
pełnienia istniejl\:cyoh.

§ 2. Pl'zeniesienie oficera wymienionego w
§ l może nastąpió niezależnit> od
WL\-t·unków oludlonyeh w pkt. a) i b)
jt�ieli ofictlr 1111l szciególne kwalifilrncje
wymagane do pełnienia 1:1luiby w c..lunym
korpusie osobowym lub grupie.

§ H. Tryb i zasady postępowania w µrzy.
padka.ch przeniesienia. określa Mini8ter 
Obrony Narodowej. 

tut, 7ic. Do c;,,t�su wydLrniL� odrębnych pl'ze
pisów c.Jlt� Sil L'owietl'wych do otlcl\t·ów 
1,il powi1:lll'wycli !ltosujt:l Hię obowil\ZU· 
jące dotychcztu:1 przeµisy dotyc1.�cu kor
pusu ofic:el'ów lot11ictwa w wojHkll. '' 

1(1) l'o Mt. 7 8 doc.Jaje się nowy u.rt. 7H,� w 
l>rzmie11iu : 

"art. 7811. Do koqrnsu oficerów audytorów w 
Silach :tbl'ojnych sto1rnje się obowią
zujące dotychcza8 p1·zepisy <loty· 
czące korpusu oficerów audytol'ów w 
w wojsku." 

77 l)iio1111II( ll•i1\11· NI'. I" 

11) W art. 80 w maeJRCr .:lt,w: "n,'' 1rst1\11·.
>1ię prz(�ci nek i po slow i,� .. 1rnj1•.1111L·j " wHt,11 wi1t -
�low,.: '' I 011obno rll11 �il 1 1 1,wil�t 1"1.ny,,li" 

Ar1. -1. 

(I) Podoficerowio Lwo1·,.11 w :-ii 11,c.:l I Po li' iul nrn,1 <
oc.lrębny koqrns osobowy. 

(2) Do e,1,,isn wyd1rni� <JllręlJ11.1•td1 pl',.epis()\\' di
Sil Powiotl''l.ll.)'Ch 8toi!ujo �ię do 11od,1(irur·<'lll' i ,1.1" 

goweów Sil Powietrwycl, c,boll'i'l.z11jqc.:l' dot., 1.•lit'1, 
p1·;,,epis, r dotyczą.ca podofil'1in'iw i ,z,•r,·�011·v1'111· 
wojsku. 

Art-. n. 

W dekrecie Prezydent.n lb.t•<.:z,1·pospolitli j z dni 
21) \Vl'ZOŚn lf\, 1 o:rn l', p l'l\ W() \J li ,i t l'l) j li �I\ ,J () li" \\ I 

i,;kowyeh (U:,, .. U.R.P. Nr. iii. 1niz. ;1:111) ·1.111•v11io111 · 
clekrt•tem Prezyde11t.1i H.:,,.ee,.,1·1H1:-1>olit<·j 1 ·111111 
marca 1 H4:{ r. o zmiirniti 1,i·w1.,i.�<'>w o ,,11il"1111i< 111 
wojskowym (D;,,, U.l{..P. �1·. �. pm„ fi) 1rp1·n1111,l1 
się następują.ce zmiany : 

1) w art. 8 § 2 zd1inie dl'ugie otr1.,vmuj,• brz111i1·
nie:
" Sądy wojenne w woj:;Jw 1101<1.t\ nnz ll"ę ,n1tl<'"

polowych, w mary1mt·(w wojennt•j 11101·�\;i, 
aąclów wojennych, a w �ilneh poll'itH1·w1 
lotniczych sądów wojen n,vch." 

2) w art. 6:l po słowie '·audytorowie" st·1111·ia �,
kropkę i skreśl!\ rm,'l.tę l.tl,inia.

Ai-t. (i, 

Wyko1rnuie nini1:,jszego dt•lrn·L11 pnr11ezn ,ii\• \I i11 
atrowi Olil'ony Nurudow!:'j. 

Mt .. i.

Dtdnd ninioj11zy wclioil'l,i 11· �.y<·ir 'l. d111(·1n "\lin 
1'1:-'.0ll\fl, 

l'rn11,ydo11t. ltzouzypospolitiij : li-'/. /(.11r.!ki1·,1·ir·, 

Preim1 H,n,dy Ministl'ów : 7' .. � rr·i.,·z1?11·8ki 

Kierownik ;\linistel'iltWI\ Obrut\,V N1irodoll'f'J : 

M. /(1Lkiel OP-n. Oyu·.
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITE,J 

Z DNIA 5 LIPCA 194!1 R. 

o zmianie de_kretu Prezydenta RzeczypospollteJ z dnia 3 llpca 1945 r. o Medalu Wojska

Na poci. t,rnl'io o.rt.. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej Rtn.nowi,;- co nł\stępuje : 

Art. l. 
W art,. 4 ust,. ( 1) pkt. a) cfokretu P.1:C:lzydenta 

Rzeczypni,poliloj z dni1i :ł lipcn 1045 r. o Medalu 
Wojska (.Dz. U.R.P. Nr. 9, poz. 29) dodaje się 
słowa : " n l bo prz·ez okres 1 roku w innej jednostce 
wojska". 

Art. 2. 
\o\'ykonn,nin niniej1:1zego dekretu poruci.a Rię Mini

Rtrowi O lwnn? N n,rodowoj. 

38 

Art. :1. 

Dekret mmeJRZY wchochi w . iyciP- z dniem 
ogłol'lzenia. 

Pre1..ycltmt, Rzeczypospolitej : Wł . .Rncz/,;·ir:wicz 

Prezes Rac!y MiniRt,rów: T. Arciszew8k-i 

Kierownik MiniRtorRtW(I, Obrony :•fo.roriowc\j : 
J1. /(nkiPI. Grn. !J.1111 1 

ORWIF.SZCZENTR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLTTE.J 

Z DNIA 5 liFca, 1945 R. 

o sprostowaniu bl11du w dekrecie Prezydenta RzeczypospollteJ z dnia 3 lipca 1946 r. o Medalu Wojska

Na podRtnwio ł\rt. 5 ust. (1) pkt. 1) dekretu 
Prezy<lcn !,a H zcczypospolitej z dnia. 6 września 
I 0!15 r. o wycll\wn.niu Dziennika Usta.w Rzeczypospo
litej Polskiej (Di„ U.R.P. Nr. 68, poz. 42!1), prm1tuje 
Rię następuj,1c·.y błąd w dekrecie Prezydenta Rzeczy
pospolitej 1, dnił\ :l lipcł\ 1045 r. o Medalu Wojska 
(Dz. U.H .. P. :'\1·. Il, poz. 20): 

W art. 4 ust. l pkt. a) w m icji:;ce Rlowa : ·' pn 
wata.wić słowo : " przy ". 
Prezydent R1.eozypospolitej : Wł. Rnr:z/d„1,·irz 

Prezes Rady Ministrów : 1'. A rriszr,u·.sl.;i 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej 
M, K tLkiel Gen. /)y1r 
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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 5 lipca 194/'i R. 

o Aprostowanlu błędu w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu Prezydrnla
Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów. 

Nn, poc!Rtf\.wic1 a.rt. 5 Uf-it,. 1 pkt. I) dekretu Proz.y
dont.n. R1.C1cz,,·pospolit.ej 7. cinił\ 6 września lfl:35 r.o 
wydM\'ftniu I >zicnnika Ust,aw Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U.R.P. Nr. 68, poz. 423) prostuje 
się następ11jr1cy błąd w dekrecie Prezydenta 
Rzeczyprn·q)()litr.j 7. dnia 28 c1.Nwc1i l\l45 r. o 
r.mi11ni(I d<'I, n't,11 Prezydenta l{zec1.ypospolitoj z 
dnif\. 12 rn11 n·n I \l:li r. o sluibic wnjskownj oficorów 
(D1.. U.H.P. '.\r. !I, po1.. 2;i): J 

W n.rt. l w drugim wi0,rsz11 
" 12 mn.roł\ '' wst.n.wić Rlowf\. : " l ():li 

po 
r. 
.. 

Prezydent Rzeczypospolitej : I.Vl. RaczkiP11·1:rz 

PrezEls Rady Mini�trów : T. Arr:i8�f'W8ki 

Kierownik M.it1i;;l<'r:t wa Obrnn, Y �11,rodo\l'oj : 
M. K11k-irl Q,,11. ny11· 

J 

-·------------------------- ·------·----------
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Częić li 

DZIAL URZĘDOWY 

. DZIAŁ URZ�DOWY 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 5 LIPCA 1945 R. 

o �Iszym rozszerzeniu zakresu czQśoloweJ demoblllzaoJI.

IJ,.i,'l111il< l'al,1\11· '.\1·. )\, 

Na podstawie art.· 4 usta.wy z dnia \I kwietnia 
l �)38 1·. o powszechnym obowiązku wojskow.vm 
(Dz. U.R.P. �1·, 25, poz. 220) i 1111. wniosek Rttdy 
�i11ist1·ów pl'zed:;tu.wio11y pt·zez Mini!1tra. Obm11y 
:-.;arotlowej, l'ozciąg1\.111 moc obowiązującą ia.1·z1\· 
dzenir1. 1'1·t•zyde11t11. Rzeczypo:,ipolitej z linia 28 cz<·t·· 
WCl\ I 0.J.5 1·. o częściowej demobilizacji na. osoby, 
które otlpowiatll\jl\ warunkom określonym w tym 

zal'ządzeniu, a rozpoczęły pełnić: 1.:zyllllf\ ,łu�. 1 1� 
wojilkową w dniu i po dniu I >1t,,·1.:·1.nin. I !)4-l I' 

Pn�zyclent llzeczypol'.!politej : I.VI, R11czki1,111,·: 
Prezes Rady �·Iinistrów : r. r!'l'ci8zell'ski 
Kit\rownik Ministerstwa Obrony �aroclowej 

M. J(nkiel Gen. T)yw .

. 
Z11.n111l:1.i•11i11 l'1111tyllvnta .fb~ll)'J>04110lit6j I cluia .l livc!II, lłl,ł.l ,. o tll\h111ym 1·0'&1111<1r1N1lu 111\k1'0łln C!lę,6'~1owc•j oł,·ruol,ilir.Mji "'''· ': 



.,. 

Dziennik Ustaw Nr. JO' 80 ('zęM Il . 

,. 
i 

'l'ioczono z polt,cenia ?.1inistra SJJrn.wic,rlli"·o�C'i •w Drukn1·11i l.:,,o. llnrhc,r .� Soa Ltrl. w T.onciyni•·. 
·-------------------

Cena (j pC'11 . .-ów. Nnruor niniejszy można Ilu.być w Minist-r,r„twi,, Sprnwirdliwo§ci, :1!1, �I-. ,fnmos's SLro,11-. 
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