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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. 
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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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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. 


