
DZIENNIK UST A W 
RZECZY POSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 5 lipca l 945 r. Nr. 10 

Część I 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

h,.: .. :1;, ·· z d11i11 :i lip<:Ll IU·l,i r. u 111·iukuzyw1llliu upruw11i,,i'1 ".11inistm Ob1"011y N111·otluwoj w Hl,o,«111lrn do Sil Zl,,•1,j11.1·1·h i 
ri1pluw11i..iw11 wojsk�11·1•go pmm gl'lrni1·ttrni L1 111'1st,11•11 

Pu.i. : :Ił! -- z d11i,1 :i lip1·11 I !14,i I', u v.111iu11io 11i1,l<tórych prwpiiiÓW tlotycv.111'.Vl:h orgnuii.,u·Ji Sil l.broj11�·1,h ... 

Poz. : :n -- ,. tl11i11 ,; li pen 1114,; r. o unianio uekret� l'rozy1l,mt11, Rzecv.ypoilpolitoj z ,l<i'iQ. 3 lip"n I IJ41, 1·. o �frtlt1ill 'vl'ojHlrn 

I' 

OBWIESZCZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Pe,.;,: :1::; - ,. dnio :i lipcu 11J4,; r. o HJ)ror;towuniu l,l91lu w ,.lukruci11 P.rozytlt111t,11.H.1.c1·1.ypospolitoj :i. dni11. :I lip,·11 l!Ht, 1·. o 
:I ft.tiul u W oj ąkti 

Po.:.: 3\J ·- i. tl11i11 ,; lipca 11145 r .. o •111·ostOWI\Hi11 t,lę<..111 w tlukmcio Prev.ydelltn Rz.cez�-'pospolitej z d11in 28 rzt'l'Wl'I\ 104111·. 
u 'lmin11io rlokrL1t11 P1·"'-�'clllnttt Ru1czypo11poliloj z dnia 1.2 mnr<ll\ I 9/17 t', o sl11:i.bit1 wojakow<•j oflL·urów .. , 

35 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA :3 LIPCA 1945 R. 

o przekazywaniu uprawnień Ministra Obrony Nnrodowoj "' stosunku do Sil Zbrojnych I sądownictwa
wojskowego poza granicami Państwa 

Art. 2. 

;;t I', j;, 

�t I', i� 

st I', 7S 

Rl I'. i� 

!\a 1Jucli;tn11·ie ntt. :?ii u:;t. (u) i u1·t. na ust. (L) 
ustawy ko11styt11cyj11(\j stanowii;i co 1rnst,ęp11jo: 

Art. l. 

Wyko1m11it f niniejszego dokl'etu pornozlt siQ l\ '1ii1i
stro�i Obrony Naro<lowej. 

Minbt<·1· Obl'ony Nal'oclowej może za zgodą H.:uly 
Mi11istrów przelrnzywu.ć Nac:wlnemu Wodzowi, lub 
wi;kazn11e111u pl'zez niego <lowótlcy swoje uprawnie11ii1 
przewi<lzi1we po:;zczegól11ymi przepii,ami w stosunku 
tlo Sił Zbl'ojnycli i sądowniutwa wojskowego poza 
granicLimi Pa11stwa, z wyjątkiem uprawnień prze
widzianych w art. 2 dekretu Prezydenta. Rzeczy
pospolitej z dnia 27 maja HJ42 r. o organizacji 
Naczelnyel, Władz Wojskowych w czasie wojny 
(Dz. U.1{.P. N1·. u, poz. Il) w brzmieniu ustalonym 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 
września l lJ44 I'. w sprawie zmhiny dekret.u o organi
zacji Naczclnyclt Władz Wojskowych (Dz. U.R.P. 
Nr .. 11, poz. 20). 

Art.. :1. 

Del<ret 11inicjszy wchodzi w żyeie 'I, dniem a lipeil 
11)4(5 1'' 

Prezydent .Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz

Prezes Rady Ministrów : 'L'. Arciszewski 

Kierownik Ministen,twa Obrony Narodowej : 
M. Kukieł Gen. Dyw.
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