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Pnr. 3. 

Wykonanie niniejszego rozporzę.dzenia porucza si1; Ministrowi Spraw Wevmętrznych. 

Kier ow;:tlk M:in:lst er.stvm 
s;rnw Wevmętr7nyGh 
/-/ Stanisław Pomianowski 

PREZES Rli.DY l~INISTRÓW 
Minister Skarbu 

i 
Iu.erownik M:inisterstvm Zagad.n5.13ń 
Polskiej Emigracji PolL:;'J::.n8.j 

/ -/ Ant oni Paj ę.k 

Minister Spraw Zngranicznych 
/-/ ileksander Zawisza 

Minister Obrony Narodowej 
/-/ .Antoni Bolesław Brochwicz Lewiński 

Minister Sprawiedliwości 
/-/ Stanisław Lubodziecki 

Kierowrrl.k Mi;u.sterstwa Wyznań 
Religijąvah, Ośw:1-aty i Kultury 

Minister 
/-/ Stanisln'il Dołęga MadrzevrskL 

M.i.nistor 
/-/ Xawory GJ.inlre 

8. 
, 

ONITESZCZENIE PREZES.h RJJ)Y MINISTROW 
z dnia 28 maja 1957 r. 

w s9r~A~e ogłoszenia jednolitego tokstu dskretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 27 IMja 1942 r. o organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie wojny. 

/ załę.cznik :::;2. E ~r • 22 / 

Na podstawie art. 6 dekretu Prezyc1:.mta Rseczypospolitej 
z dnia 12 lutego 1957r. /Dz.U.R.P.Nr.l z 195:r. ,poz.3/ 
o zrniani.o c1.elo:'etu Prozyr1.m ,:a Il:7.J c:;:;;,;:p,)r.pl)liJco j „ d.nia 27 
maja 1942r. o organizacji nacz,1lo.:7ch •;/t adz wojskowych w 
czasie wojny /Dz.U.R.P.Nr.5 z 1942.r.,poz.9/ ogłaszam 
jednolity t e kst dekretu z dnia 27 maja 1942r. u uwzgl~d
nieniem zmian, v;proondzonych przez dekrety Prezydenta 
Rzecz;;:po:::politej z dnia 29 września 1944r. /Dz. U.R.P.Nr.ll 
z 1941+-r. ,poz.20/, z dnia 15 marca 194-5r./Dz.U.R.P>Nr.3 z 
194-5r. ,poz.6/ i z dnia 12 lutego 1957r./Dz.U.R.P.jak vqrej/. 

PREZES RiffiY MINISTR~W 
/-/ .Antoni Paję.le 
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DEKRET PREZYDEl'l"'T.A RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 27 maja 1943 r. 

o organizacji naczelnych władz wojskowych/ naczelnych władz Polskich 
Sil Zbrojnych / w czasie wojny. 

Na podstawie art.25 ust./5/ i art.63 ust./1/ ustaY,'Y konstytucyjnej stanowię 
co następuje : 

I. 
Prezydent Rzeczypospolitej z·wierzchnild.em Sil Zbrojnych. 

Art. 1. 

Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Silami Zbrojnymi przez: 
a/ Naczelnego Wodza, 
b/ Ministra Obrony Narodowej • 

.Art. 2. 

/1/ Dekrety Prezydonta Rzeczypospolitej w zakresie zwierzchnictwa nad Silami Zbroj
nymi kontrasygnuje Prezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej, a w sprawach 
odnosz{tcych się do zakresu działania innych Ministrów także i właściwy Minister. 
/2/ Zarz{tdzenia Preeydonta Rzeczypospolitej w zakresie zwierzchnictwa nad Silami 
Zbrojnymi kontrasygnuje Minister Obrony Narodowej. 

Rzę..d : 
a/_ uruchamia wszystld.e 
b/ dostarcza środkńw i 
c/ określa cele wojny. 

II. 
~ę..d • 

.Art. 3. 
siły Państwa dla jego obrony i osię.gnięcia colów wojny, 
zasobów do jej prowadzenia, 

III. 

Naczelny Wódz • 

.Art. 4. 
Nączelny Wódz dowodzi Silami Zbrojnyrrd. i kieruje calościę.. operacji wojennych • 

.Art. 5. 
Naczelnerru Wodzowi służy prawo stawiania Rzę.dowi postulatów w sprawach 2ę..czę.cych 

się bezpośrednio z działaniami wojennymi oraz będę.cych w zwię..zku z obronnoacię.. i 
bezpieczeństwem Państwa tudzież deeyderatów co do wydawania akt6w prawodawczych i 
zarzę..dzeń w powyższych sprawach. 

Art. 6. 
Naczelny Wódz bierze udział w posiedzeniach Rady Ministrów osobiście lub przez 

swego przedstawiciela, gdy sę.. rozpatrywane sprawy przewidziane w art.3 i 5 • 

.Art. 7. 
Jeżeli Naczelny Wódz czasowo nie może spełniać osobiście poszczególnych funkcji, 
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wynikaję.cych z dekretu niniejszego lub też z innych przepisów prawnych, określaję.
oych jego kompetencje - Prezydent Rzeczypospolitej ~yd.a zarzę..dzenia, niezbędne do 
zabezpieczenia biegu tych spraw. 

IV. 

Minister Obrony Narodowej • 

.Art. 8. 

Minister Obrony Narodowej : 
~I według wytycznych i postulatów Naczelnego Wodza administruje zasoband.-ludzki

mi i materiaJ:,owymi, niezbędnymi do pra.vadzenia wojny, które to zosoby i ma-
. terial.y Naczelny Wódz pozosto.wil w jego dyspoeycji, 

b/ w porozumieniu z Naczelnym Wodzem ustala projekt budżetu Sil Zbrojnych oraz 
. sprawuje nadzór nad wydatkami Sil Zbrojnych, 

c/ sprawuje inne funkcje, określone obowi~uję.oymi przepisami prawnymi. 
v. 

Kond.tet Obrony 
Państwa • 

.Art I 9. 
/1/ Tworzy się Komitet Obron;y Państwa pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. 
/2/ Komitet wydaje opinie w spra~ach dotyczę.cych obrony Państwa, a w szczególności 
w sprawach : 

a/ zasadniczych decyzji zrdę.zanych z prowadzeniem .wojny i dysponowaniem silami 
zbrojnymi, 

b/ dostarczania środl<Dw i zasobów do prONadzenia wojny, 
o/ odtworzenia sil zbrojnych w oswobodzonym Państwie, 
di planu przejścia sil zbrojnych ze stanu wojny do stanu pokoju, 
e/ postulatów i dezyderatów Naczelnego Wodza /art.5/ • 

.Art. 10. 

/1/ W skład Komitetu wchodzę. : 
a/ Prezes Rady Ministrów jako zastępca Przewodniczę.oego, 
b/ Naczelny Wódz, 
ó/ Ministrowie : Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, 
a;· Ministrowie wyznaczeni uchwalę. Rady Ministrów w liczbie nie większej niż dmSoh, 
e/ Szef Sztabu Naczelnego Wodza, który w przypadkach, gdy Naczelny Wódz jest obec-

ny na posiedzeniu Kond.tetu, uczestniczy z głosem doradczym. 
/2/ Na zaproszenie przewodniczę.oego w pracach Komitetu mogę. uczestniczyć inni intere
sowani ministrowie oraz inno osoby w charakterze doradców lub rzeczoznawców • 

.Art. 11. 

Posiedzenia Komitetu zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej z własnej inicjatywy 
bę.dz na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub Naczelnego Wodza. Uch~Yal:y Komitetu zapa
daję. większośoię. głosów przy obecności conajmniej polowy jego czlonlmw. Preeydent 
nie bierze udziału w glosowaniu. 

.Art. 12. 

Przepisy niniejszego dekretu obowi~uję. do dnia zarzę.dzenia demobilizacji. 
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.Art. 13. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Ra~ Ministrów i Ministrowi 
Obrony Narodowej. 

1,rt. 14-. 
Dekret niniejszy wohodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obo

wię.zuję.C} dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. /Dz.U.R.P. 
Nr.86, poz • .54-3/. 

OBWIESZCZENIE PREZESA Rf.DY MINISTRÓW 
z dnia 28 maja 1957 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
8 września 1950 r. o Sę.dach Obywatelskich na Obczyźnie. 

Na podstawie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 12 lutego 1957:r. /Dz.U.R.P.Nr.l z 1957 
r. ,poz.]/ o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 8 września 1950 r. o Sę.dach Obywatels
kich na Obczyźnie /Dz.U.R.P.Nr.3 z 1950 r.,poz.2/ 
ogłaszam jednolity tekst dekretu z dnia 8 września 
1950 r. z uwzględnieniem zmian, "Prowadzonych przez 
dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 wrześ
nia 1953 r. /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1953r.,poz.:4/,z dnia 
11 października 19.54- r./Dz.U.R.P.Nr.13 z 19.54- r., 
po~.~4-/ i z dnia 12 lutego 1957 r. /Dz.U.R.P. jak 
wyzeJ/• 

, 
PREZES RADY MINISTROV7 

/-/ Antoni Pajęk 

Załę.cznik 

DEKRET PREZYDEN.I'A RZECZYRlSFOLITFJ 
z dnia 8 września 1950r. 

o Sę.dach Obywatelskich na Obczyźnie. 

Na podstawie art. 79 ust./2/ ustawy konst;ytucyjnej stanowię co następuje 

Rozdział I. 
Cel, nazwa, właściwość i obszar działania • 

.l.rt. 1. 

W celu kształtowania poczucia prawnego i ochrony dobrego imienia wolnej społecz
ności polskiej na obczyźnie oraz zapewnienia jej w dopuszczalnych granicach własnego 
niezawisłego wymiaru sprawiedliwości tworzy się S~dy Obywatelskie na Obczyźnie, 


