
Injennik Uste.w Nr. 9 

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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Część 1. P!)z. W 

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. 
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Art. 6. 
(1) Medal Lotniczy nadaje Prezydent Rzeczy:, 

pospolitej. 
(2) Prezydent Rzeczypospolitej może upoważnić 

do nadawania Medalu Lo t,niczego Naczelnego 
Wodza. a po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza 
Dowódcę Sil Powietrznych. 

Art. 7. 

(1) Odznaczeni otrzymujSt bezpłatnie legiLymację 
i odznaki. 

(2) Przygotowanie legitymacj i i odznak na. koszt 
Skarbu Państwa zarządza Minister Obrony Naro
dowej. 

Art.. 8. 
Medal Lotniczy traci się w razie prawomocnego 
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Dziennik UstĄw Nr. 9 

skazania na karę dodatkową, obejmującą utratę 
odznaczeń wojskowych. 

Art. 9. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Minis

trowi Obrony Narodowej, 

Art. 10. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : W l. Raczkiewicz. 

Pre7.es Rady Ministrów: T. Arciszewski. 

Kierownik Mjnisterstwa Obrony Narodowej : 
M. Kukieł Gen. Dyw. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
Z DNIA 3 LIPCA 1944 R. 

o Medalu Morslcim. 

Na. podst.a.wie art. 79 ust . (2) usta.wy konstytucyj- 1 roku na takich okrętach i statkach nieprzebywa-
nej stanowię co następuje : ją,cych stale w warunkach operacyjno-bojowych, 

Art . 1. oraz na uzbrojonych statkach handlowych. 

Usta.na.wis. się Medal Morski, który ma charakter (2) ~rzy następnych nadaniach wymagane jest 
odznaczenia wojskowego. fakt51czne zaokrętowanie na okrętach i statkach 

określonych w ust. (1) - przez okres dalseych Art. 2. 
2 

.. 
1 m1es1ęcy. 

( l ) Medal Mol'l'lki o średnicy 36 ruro na czołowej 
stronie przedstawia wypukle godło Maryna.rki 
·wojennej ; prawa ręka z mieczem, w otoku orna
mentu z liifoi waw1·zynowych ; na odwrocie znajduje 
się wypukły napis : '' Polska swemu obrońcy." 

(2) Medal Morski nosi się na ciemno-niebieskiej 
wstążce szerokości 37 mm z dwoma białymi prążkami 
szerokości 2 mm w odstępie 5 mm od brzegów 
wstążki. 

(3) Medal Morski jest wykonany z białego metalu. 
Art. 3. 

(I) Medal Morski może być nadany tylko żołnie .. 
rzowi Marynarki Wojennej za l'Zetelną służbę na 
morzu w czasie wo1ny. 

(2) Medal Morski może być nadany jednej osobie 
czterokrotnie. 

(3) Drugie, trzecie i czwarte odznaczenie wyraża 
~ię przez nałożenie na wstążkę posiadanego już 
Medalu jednego dwóch względnie trzech okuć w 
kształcie listewek z białego metalu szerokości 5 mm 
z tłoczonymi splotami liści dębowych. 

Art. 4. 
(1) Medal Morski po raz pierwszy może być 

na.dany żołnierzowi Marynarki Woje1U1ej, który 
przez okres 6 miesięcy był faktycznie zaokrętowany 
na biorących udział w operacjach bojowych okrętach 
Rzeczypospolitej, uzbrojonych statkach wcielonych 
do Marynarki Wojennej, lub okrętach i uzbrojonych 
statkach ·państw sprzymierzonych albo pt'zez okres 

(3) Przy ocenie warunków określonych w ust. (1) 
i (2) zalicza się okres faktycznego 7.)aokrętowania od 
1 września 1939. 

( 4) Warunkiem nadania Medalu Morskiego jest 
rzetelne pełnienie służby i nienaganne spt'awowanie 
się podczas całego okresu, za który nadaje się Me<lal. 

Art. 5. 
( 1) Medal Morski jest równorzędny z Medalem 

Woiska j Medalem Lotniczvm. Odznaczenia te nosi 
się 'w kolejno1foi ich nada~ia.. 

(2) Żołnierze Marynarki Wojennej noszą Medal 
Morski przed Medalem Woj,;ka i Medalem Lotni-
cz,vm. 

Art. 6. 
(1) Medal Morski nada.je PreŻydent H:zecz.ypos

politej. 
(2) Prezydent Rzeczypospolitej moic upoważnić 

do na<lawa11ia Medalu 'Mo1'6kiego Nacze1uego Wodza, 
a _po wysłuchaniu opinii N a.czelnego W odr.a 
Szefa :Kierownictwa Marynl'l,rki Wojennej. 

Art. 7. 
(l} Odznaczeni otrzymują. bezpłatnie legitymacje 

i odznaki. 
(2) Przygotowanie legitymacji i odznak na koszt 

Państwa zarządza Minister Obrony Narodowej . 

Art. 8. 
Medal · Morski tra.ci się w razie pt'a,vomocnego 


