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Część I 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ ' 

P<n. : 37 - z dnh~ 22 Hsto1-..i-<la HH:l r. o Rtopnie.<·h funknyjny<'h ioh1icn:y lo1,11kt.wa w ozasie trwania wyjątkowych, 
oJcolieznośei, wywola.uy,·h wojn•t . .. . .. .. . . .. ... . . . ... ... ... ... . .. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW 

Poz..: ;J~ - Sk1ubo z 1lnla 30 pai,.faiornika 194:3 I". o wprow8,(fzcniu w obi<-g znanzków J>oe:ttowyeh :i, IO, 25, 65, 75, 
81) groszy ort1z I zloty i I zloty JO gros?.y . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 

Poi. : 30 - Spraw Zagra.,,iC'"a)y<'h z dnia 10 ljstopa<la. lll43 r. w porozumiouio z Ministrami : Pracy i Opieki Społecznej, 
Przemyalu, Han<llu i Zep;h1gi, Skarbu . Sprawiedliwo.~i i S1>r&w Wllwnęt~nych w sprawie zmiany opłat 
konsularnych 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 22 LISTOPADA 1943 R. 

str. l lJ 

Atr. 11 6 

11tr. I 17 

o stopniach funkcyjnych iołnierzy fotnletwa w czasie trwania wyjątkowych okollcznośol. wywołanych wojną. 

Na. podstawie art. 63 ust. (1) ust.a.wy konstytucyj
nej stanowię co na.stępuje : 

Art. I. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wy. 
wołanych wojną, ustanawia się następujące stopnie 
funkcyjne dla żołnierzy lotnict.wa : 
- dla szeregowców i podoficerów : 

funkcyjny starszy szeregowiec 
funkcyjny kapra.I 
fonkcyjuy plutonowy 
funkcyjny sieria.n t, 
funkcyjny starszy sierL.&nt, 
funkcyjny chOT!łŻY ; 

- <lla. oficerów : 
funkcyjny porucznik 
funkcyjny kapil,a,u 
funkcyjny ma.jor 
funkcyjny podpułkownik 
funkcyjny pułkownik 
funkcyjny generał brygady 
funkcyjny generał dywizji 
funkcyjny gene1·ał broni. 

Art .. 2. 
(I) Kai.dy iolnierz lotnictwa posiada-obok stop

nia., nadanego mu na podstawie dekretu Prez.ydentn, 
RzeczypospoHtej z dnia 12 marcA. 1937 r. o służbie 



l.>~ie1111ik Ui;W\"' łfr. l :l 

wojskowej oficerów (Dz.U.R.P. Nr. 20, poz. 128) 
lub rozporzą,dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficei:ów i szeregowców (załącznik do obwiesz
c1.enia Mini.stra Spraw Wojskowych z dnia 15 kwiet
nia 194:0r.-Dz.U.R.P. Nr. 9, poz. 2.,1:)-stopień funk
cyjny w zależności od pełnionej funkcji i etatu. 

(2) Nadanie. zmiana i utrata stopnia funkcyjnego 
do stopnia funkcyjnego pułkownika włącznie nastę
puje na podstawie rozkazu Inspektora Lotnictwa. 

(:J) Nadanie, zmiana i utrat,a stopnia funkcyjnego 
od !,topnia funkcyjnego generała brygady w górę 
następuje na wniosek Inspektora Lotnictwa na pod
stawie rozkazu Naczelnego Wodza lub Ministra 
Obrony Narodowej - zależnie od ich właściwości. 

(4) Odznaki stopni funkcyjnych ustali M.inisłrer 
Obrony Na.rodowej. 

Art. :i. 
Żołnierz lotnictwa otrz~·muje uposaienie (żołd) w 

zależności od posiadania ;;lopnia funkcyjnego i grupy, 
do której został zaliczony. 

Art. 4. 
Wyi~zy z posiadanych stopni (art. 2, ust. I) st.a-
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nowi podstawę do stosowanill-przepisów dyscyplinar
nych i do tytułowania żołnierzy. 

Art. 5. 
Przepisy niniejszego dekretu stosuje się rówmez 

cło żołnierzy innych broni i służb, przydzielonych do 
lotnictwa. 

Art. G. 
Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w ter

minie, określonym przez rozporz11:dzenie Rady Mini
F<trów. 

Art. 7. 
Wykonanie dekretu nini~jszego porucza się Mini

strowi Obrony Narodowej. 

Art. 8. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzecz.vpospolilej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : St. Mikol,ajczyk 

Minister Obron:v Narodo,vej : Jl,!. Kukieł Ge.n. Dyw. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

Z DNIA 30 I:' AŹDZIERNIKA l !14;{ U .. 

o wprowadz.enle w obieg z.nacz.ków pocztowych 5, to, 25, 55, 75, 80 groszy oraz 1 zloty i 1 z.loty 50 groszy. 

Na podstawie art,. 22 ustawy z dnia :3 cz.erwca. 1924 
r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.U.RP. z :-oku 
1933 Nr. 6:l, poz. 481) oraz art. J dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 
1941 r. o tymczasowym przekazaniu Ministrowi 
Skarbu praw i obowiązk<'>'w, dotyczących Pa11stwo
wego Zarządu Poczt i Telegrafów, oraz przedsię
biorstwa. « Polsk{I. Poczta, Te.legraf i Telefon " 
(Dz.U.R.P. Nr. 7 poz. 18) Zaf'l,ądzam. co następuje : 

§ l. 

Wprowadza isię w obieg pocztowe znaczki opiaty 
nowej edycji wartości 5, 10, 25, 55, 76 i 80 groszy 
oraz I złoty i l zloty 60 groszy. 

Opis znaczków. 
J ) 5 groszowy zn.a.czek. 
Wymiary znaczka 25,25 X !łl ,25 ·m/m. Rysunek 

znaczka o wymh\rze 22 x 28mjm przedstawia samo
lot polski bombardujący łódź podwodną. 

W górnej części waczka znajduje się nap.is (w dwu 
wierszach)" Lotnictwo Polskie w Walce o Atlantyk" , 
W dolnej części napis "Poczta Pol~ka", obok tego 
napisu w prawym rogu litery " Gr " i cyfra " 15·;,. 

Kolor znaczka - czerwony. 

2) 10 groszowy znamek. 
Wymiary zna.C?.ka 26.5 x -1:i nifn1. Rysunek zna

czka o wymiarze 2:3,5X40 m/m przedstawia. płynące 
statki handlowt> w konwoju . Na pierwszym planie 
dwóch marynarzy po lskiego statku odpiera. ogniem 
karabinu maszynowego at.a.kujący samolot. 

W górnej częśc i z.no.czka znajduje się napis " Pol
ska Marynarka Handlowfl ". W dolnej części napis 
"Poc7.ta Polska", obok tego napisu w p~awym rogu 
litery " Gr " i cyfra. " 10 ". 

Kolor znaozk,i - zielN\v. 
::ł) 25 groszowy znaczek. 
Wymiary znaczka 25,25 X !31,25 m/ m. Rysunek 

znaczka o wymiarze 22 x 28 m/m prze<lst,a.wi.a pol
ski<! działo przeciwpancerne w wa.lee z czołgiem 
ninnie('.kim. Działo jest obsługiwane przez jednego 
z iolnie1-zy, drugi leży obok zabity. 

W górnej części znaczka. znajduje się napis (w 
dwu wierszach) "Wojsko Polskie we Fta.ncji 19:l9/ 
1940". W dolnej części w prawym rogu litery " Gt " 
i cyfra " 25 ". 

Kolor znaczka - fioletowy. 
4) 55 groszowy znaczek. 
Wyr.niary znaczka 25,25 X :n,25 m/m. Rysunek 


