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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 29 WRZEśNIA 1944 R. 

w sprawie zmiany dekretu o organfaacjl Naezelnyeh Władz WoJskowyeh. 

Na podstawie art. 25 ust. (5) i art. 63 ust. (1) 
ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje : 

Art. l. 

Art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 27 maja 1942 r. o organizacji Naczelnych 
Wla<lz Wojskowych w czasie wojny (Dz. U.R.P. 
Nr. 5, poz. 9) 01,nacza się jako ustęp 1, po tym za.ś 
ustępie dodaje się ustęp 2 treści następującej : 

" (2) Zarządzenia, Prezydenta Rzeczypospolitej 
w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi 
kontra.sygnuje Minister Obrony Narodowej ". 

Art. 2. 

Po art. 6 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 27 maja 1942 r. o organizacji Naczelnych Władz 
Wojskowych w czasie wojny, zamieszcza się art. 7 
treści na.stępują:cej : 

"Jeieli Wódz Naczelny czMowo nie moie 
spełniać osobiście poszczególnych funkcyj, wyni-

kających z dekretu niniejszego lub też z innych 
przepisów prawnych, określaj~ych jego kompe
tencje - Prezydent Rzeczypospolitej wyda zan~· 
dzenia, niezbędne do zabezpieczenia biegu tych 
spraw .". 

Art. 3. 

Numeracja kolejna dotychczasowych artykułów 
7-10 dekretu z dnia 27 ma.ja. 1942 r. ulega odpowied
niej zmianie. 

Art. 4. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Naro
dowej. 

Art. 5. 

Dekret m.meJszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 
Prezes Rady Ministrów : St. Mikołajczyk 
Minister Obrony Narodowej : M. Kukieł Gen. Dyw. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 1944 R. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z 9 wrześnla 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów (Dz. U.R.P. Nr. 68, poz. 514). 

Na podstawie art. 80 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospoHtej z dnia 12 marca l 937 r. o służbie wojskowej 
oficerów '(Dz. U.R.P. Nr. 20, poz. 128) zarządzam 
co następuje : 

§ 1. 

· W § 13 ust. (2) rozporządzenia Ministra Spraw 
Wojskowych z 9 września 1937 r. w sprawie wykona
ni.a dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
12 marca 1937 r. o słuzbi.e wojskowej oficerów 

(Dz. U.R.P. Nr. 68 poz. 514) w miejsce" i '' wstawia. 
się przecinek, oraz przy końcu zda.nia dodaje się 
słowa : " i oficerowie służby stałej w stanie 
nieczynnym ". 

§ 2. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej : M. Kukieł Gen. Dyw. 
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Część II 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zwolnienie i mianowani(' Naczclne,:(o WQ<l?:11, Sil Zbrojny<'h 

Zanlł(l?.enie Pre:r.ydento. R:r.ec:r.ypospolitoj z dn:11 30 wn.ei<nia 19H r. o sprawowaniu hmkcji Naczelnego WodU1. w razie 
niemoiności ,;prawowania ioh prze'l. niego osobii;oie . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. 

7.nnądzenio 'Preiydenta R~o:r.ypospolitej z dni.Q. 3Q września H>44 r. o 11iwol':r.eniu w matynaroo wojennc-j korpusu 
~obowego oficerów lotnictwa morskiej:(O i korpnsn osobowego oScerow obrony wyb1~1Y>.a . . . . .. .. . .. . 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Rozkaz Prezydent.n Rzee2yp<>Apolitej 1. dni11 ;JO wn.eśnin 1944 r . do Polskich Sil Zbrojnych 

Kom1111ikot K:)nc,.,!Rrii Cywilnej Prezydentll Ru,ceypospolitej 'l. dnia :l.O wrzeoinia. 1944 r . 

DZIAŁ URZt:DOWY 

ZWOLNIENIE I MIANOWANIE NACZELNEGO WODZA SIŁ ZBROJNYCH 

Do Do 
Pa.na. Generała. Dywizji 

Tadeus7,a Komorowskiego (Bora) 

1tt.r. 79 

str. 80 

stt. 81 

str. 81 

str. 82 

.Naczelnego Wodza 
Generała Broni 

Kazimiena Sosnkowskiego. w Warszawie. 

Na. podstawie art. 13, ust. (2}, pkt. d) usta,vy kon
stytucyjnej zwalniam Pana Generała. ze stanowiska 
Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych. 

Londyn, dnia 30 września 1944 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Na podstawie art. 13, ust. (2), pkt. d) ustawy kon
stytucyjnej mianuję Pana Generała. Na.czelnym 
Wodzem Sil Zbrojnych. 

Pan Genera.l wstęp'llje w prawa. i obowiązki 
Na.czelnego Wodza. z chwili:!'. rozpoczęcia, swych 
czynności w siedzibie Prezydenta. Rzeczypospolitej 
i Rządu. 

Londyn, dnia 30 września. 1944 r . 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewic2 
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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 1944 R. 

o sprawowaniu funkcji Naczelnego Wodza w razie niemożności sprawowania ich przez niego osobi$cie. 

Na podstawie art. 7 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 27 maja 1942 r. o organizacji 
Naczelnych Władz Wojskowych w czasie wojny 
(Dz. U.R.P. Nr. 5, poz. 9) w brzmieniu art. 2 dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 
1944 r. w sprawie zmiany dekretu o organizacji 
Naczelnych Władz Wojskowych w czasie wojny 
(Dz. U.R.P. Nr. Il, poz. 20)-stanowięconastępuje: 

§ l. 

Naczelny Wódz wstępuje w swoje obowi~zki i 
prawa z chwilą rozpoczęcia czynności w siedzibie 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu. 

§ 2. 

Do czasu rozpoczęcia czynności przez Naczelnego 
Wodza funkcje jego będą pełnione według postano- · 
wień następnych paragraf ów. 

§ 3. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

a) sprawuje w odniesieniu do Sił Zbrojnych 
wszystkie funkcje, które Prezydent Rzeczy
pospolitej sprawował w czasie pokoju, a które w 
czasie wojny, na mocy szczególnych prze
pisów prawnych spełnia Naczelny Wódz, 

b) może upoważnić zwierzchników sądowo -
karnych do darowywania i łagodzenia w drodze 
laski kar, wymierzonych w postępowaniu 
wojennym i doraźnym, · 

c) nadaje ordery i odznaczenia wojenne, 

d) mianuje - na wniosek Ministra Obrony Naro
dowej albo na wniosek Ministra Obrony 
Narodowej w porozumieniu z Szefem Sztabu 
Naczelnego Wodza lub Szefem Kierownictwa 
Marynarki Wojennej lub Dowódcą Sił Powie
trznych, zależnie od ich zakresu działania -
na stanowiska, prze,vidziane organizacją dla 
generałów (admirałów) i zwalnia z nich, 

e) mianuje - na wniosek Ministra Obrony Naro
dowej - ofioerów na czas wojny. 

§ 4. 

Minister Obrony Narodowej : 
a) wykonuje uprawnienia Naczelnego Wodza w 

zakresie sądownictwa wojennego w Siłach 
Zbrojnych, 

b) wykonuje uprawnienia Naczelnego Wodza, 
wynikające z szczególnych przepisów praw
nych w zakresie spraw administracyjnych i 
mobilizacyjnych, 

c) określa - w porozumieniu z Szefem Sztabu 
Naczelnego W od.za lub Szefem Kierownictwa 
Marynarki Wojennej lub Dowódc~ Sil Powie
tt:"mych, zależnie od ich zakresu działania.
sposób, zakres i warunki mianowania oficerów 
na poszczególne stopnie, tudzież kwalifikacje, 
wymagane do mianowania na wyższe stopnie. 

§ 5. 
Szef, Sztabu Naczelnego Wodza: 
a) sprawuje funkcje Naczelnego Wodza w zakresie 

dowodzenia ogólnego i operacyjnego wojskiem, 
kieruje sprawami organizacji i wyszkolenia 
wojska oraz koordynuje prace we wszystkich 
tych dziedzinach w Siłach Zbrojnych, 

b) wykonuje uprawnienia Naczelnego Wodza, wy
nikające z przepisów art. 5 i 6 dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1942 r. 
o organizacji Naczelnych Władz Wojskowych 
w czasie wojny (Dz.U.RP. Nr. 5, poz. 9) 
tudzież z innych sz.czególnych przepisów praw
nych. 

§ 6. 

Zarządzenie mmeJsze · nie zmienia zakresu obo
wiązków i praw przyznanych Dowódcy Armii 
Krajowej. 

§ 7. 
Wykonanie zarządzenia niniejszego porucza się 

Ministrowi Obrony Narodowej. 

§ 8. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczk-iewicz 

Minister Obrony Narodowej : M. Kukieł Gen. Dyw. 
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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLCTEJ 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 1944 R. 

o utworzeniu w maryna{'()e wojennej korpusu osobowego oftcerów lotnictwa morsklego I korpusu osobowego oficerów obrony 
wybrzeża. 

Na podstawie art. 71 § 4 dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia. 12 marca 1937 r. o służbie 
wojskowej oficerów (Dz. U.R.P. Nr. 20, poz. 128) 
zarządzam co następuje : 

§ I. 
Tworzy się w marynarce wojennej, niezależnie od 

korpusów osobowych, przewidzianych w art. 71 § I 
dekretu Prezydenta Rzeczypospólitej z dnia 12 
marca. 1937 r. o służbie wojskowej oficerów (Dz. 
U .R.P. Nr. 20, poz. 128) korpusy następujące : 

a.) korpus osobowy oficerów lotnictwa morskiego, 
ja.ko korpus osobowy oficerów broni, 

b) korpus osobowy oficerów obrony wybrzeia., 
ja.ko odrębny korpus osobowy. 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia. niniejszego porucza się 

Ministrowi Obrony Narodowej. 

§ a. 
Za.rządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

I paidziernika 1944 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkieuicz 

Minister Obrony Narodowej: M. Kukieł Gen. Dyw. 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY' 

ROZKAZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLlTEJ DO POLSKICH S(t ZBROJNYCH 

Żołnierze Rzeczypospolitej, 

Zwracam się do Was w ciężkiej dla Sił Zbrojnych chwili, jaką jest zmiana na stanowisku Naczelnego 
Wodza. Tern cięższą jest ona dzisiaj dla Was i dla mnie, że odchodzi znakomity żołnierz, o wielkich zasługa.eh 
bojowych, ogromnej wiedzy i doświadczeniu i niespożytej energii, jeden z najstarszych czynnych dotąd bojow
ników niepodległości gen. broni Kazimierz Sosnkowski. 

Powołałem na stanowisko Na.czelnego Wodza bohaterskiego dowódcę Armii Krajowej, gen. dyw. Tadeusza. 
Komorowskiego, głośnego w świecie Generała Bora. Do chwili, gdy okoliczności związane ze śmiertelną 
walką, którą prowadzi on przeciw najeidicy, nie pozwolą mu objąć stanowiska., czuwać będę bezpośrednio 
jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych nad wszystkimi ich sprawami, przy pomocy Ministra. Obrony Narodowej i Szefa 
Sztabu Naczelnego Wodza oraz Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej i Dowódcy Sil Powietr2nych. · 

Pamiętajcie, ie ludzie mogą się zmieniać. Ale nie zmienia. się powinność iolnierska. 
Heroizm Armii Krajowej, bezprzykładne ofiary walczą.cej Warszawy, świetne czyny bojowe żołnierza. 

polskiego na ziemi Włoskiej, we Francji, Belgii, Holandii, ciągły zwycięski udział naszej Marynarki Wojennej 
i Lotnictwa w operacjach Sprzymierzonych wołają. do sumień narodów ca.lego świata w obronie naszych praw. 
Krew przelana w tych walkach nie poszła na ma.me. 

Krzyżowe są drogi naszej sprawy. Ale Wasza żołnierska. droga. jest prosta i niezawodna. Każdy 
krok po niej zbliża nas do wyzwolenia Ojczyzny, do Rzeczypospolitej wolnej, suwerennej, niepodległej, wielkiej 
poświęceniem swych synów i duchem niezłomnym narodu. 

Wiem, że na drodze tej wytrwacie. 

Londyn, dnia. 30 września., 1944 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : We. Raczkiewicz 
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KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z :30 WRZEŚNIA 1944 R. 

Dnia 30 września w godzinach rannych Prezydent 
Rzeczypospolitej przyją,I Nac2.elnego Wodza Polskich 
Sił Zbrojnych gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego 
i wręczył mu pismo zwalniają.ce go z zajmowanego 
stanowiska. Równoc2.eśnie Prezydent Rzeczypos
politej wręczył generałowi Sosnkowskiemu nastę
pują-ce swoJe pismo odręczne : 

Londyn, 30 września 1944. 

Panie Generale, 
Objął Pan w dniu 8 lipca ub. r. stanowisko 

Naczelnego . Wodza, mają,c wyjątkowo ciężkie i 
trudne zadania. Armia lądowa poza Kra.jem była w 
okresie reorganizacji dla wejścia do akcji czynnej, 
co· tei w niedługim czasie nastąpiło. W pól roku 
później , gdy Niemcy odstępowali pod naciskiem 
armii Związku Sowieckiego i front wschodni prze
sunął się w granice Rzeczypospolitej ,Armia.Krajowa, 
której organizacja została zapoczątkowana blisko 
pięć lat temu pod kierownictwem Pana Generała, 
przeszła. od akcji podziemnej do jawnej walki 
czynneJ. · 

W działaniach t ych żołnierz polski okrył swój oręi 
sławą. Akcja Armii Krajowej na Wołyniu, udział 
jej w zdobyciu przez wojska sowieckie Wilna, 
Lwowa i Lublina., a zwlas2.cza do dziś trwająca, pełna 
samozaparcia i poświęcenia bohaterska walka War
sza wy, a poza Kra.jem : Monte Cassino, Ancona, 
Falaise i obecna a.keja wojsk lądowych i spadochro
nowych polskich na pograniczu belgijsko-holender
skim - to sławne na świat cały czyny żołnierza pol
skiego, dokonane w okresie, gdy Pan Generał był 
jego Naczelnym \:Vodzem . 

Jednocześnie lotnictwo nasze bez przerwy doda
wało nowe liście do swego wawrzynowego wieńca. 
chwały, a nasza Marynarka Wojenna u boku sil 
morskich naszych Sprzymierzeńców w dalszym ciągu 
wzbudzała ich zasłużone uznanie. 

To tei przesyłając Panu Generałowi zwolnienie ze 
stanowiska Naczelnego Wodza , stwierd2.ić muszę, ie 
w swej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na tym 

stanowisku, pr2.ezwyc1ęza1ą,c niezliczone od Pa.na 
niezależne trudności , dobrze zasluiyl się P a.n Generał 
Ojczyźnie. 

Konieczność zmusiła mnie do powzięcia tej decyzji , 
lecz pewien jestem, że wielkie wartości i za.sługi jakie 
Pan Generał posiada i jegd niezłomna wierność 
ideałom Narodu, znajdą. w odpowiedniej chwili 
zastosowanie dla dobra sprawy Polski. 

Kreślę wyrazy niezmiennej przyjaźni 

Wł. Raczkiewicz 

J. Wielmożny Pan 
Generał Broni 
Kazimierz Sosnkowski 
Wódz Naczelny. 

,Jednocześnie Prezydent Rzeczypospolitej miano
wał Naczelnym Wodzem generała dywizji Tadeusza 
Komorowskiego (Bora ), dotychczasowego dowódcę 
Armii Krajowej. 

Nowy Naczelny Wódz wstępuje w swoje prawa i 
obowiązki z chwilą. rozpoczęcia swych cz_vnnośct w 
siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu. 

Zanim to nastąpi, Prezydent RzeczypospÓlitej w 
wykonaniu swych uprawnień Zwienchnika Sil Zbroj
nych będzie pełnił te czynności Naczelnego Wodza, 
które w myśl prawa należały do Prezydenta Rzeczy
pospolitej w czasie pokojowym. Należą tu między 
innymi : nadawanie stopni oficerskich, mianowanie 
na stanowiska generalskie i admiralskie, nadawanie 
odzna,czeń wojennych, prawo la.ski. 

Inne funkcje Naczelnego Wodza zostały za.rządze
niem P rezydenta. Rzeczypospolitej powierzone cza
so,vo Ministrowi Obrony Narodowej - w szczegół-

' ności sprawy sądownictwa. wojennego i Szefowi 
Sztabu Na.czelnego Wodza - w szczególności sprawy 
operacyjne, sprawy organizacji i wyszkolenia wojska 
oraz koordynowanie tych spraw dla całości Sil 
Zbrojnych. 

'l'IOO?.ono z poleoenio. M.inistrn, Spra.wi<•<l liwości w Drukomi Ooo. B11,rb<.>.r & Son L td. w LQndynio. 
-----------

Cena 6 J>OJ\,~Ów. Numer ninie jszy moina nal>yć w Mini~teratwio Sprawiec'lliwości, 39, S t. J amos's S t.reet.. 


