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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z .DNIA 3 LIPCA 1945 R. 

o zmianie niektórych przepisów dotycz11cyc� organlzacJI Sil Zbrojnych

N a podstl\wio 111't.. 1m 118t. (I) oraz art. 70 ust. (2) · 
ust11,wy konstytuc,yjnej Rtnnowię co następuje: 

Art. 1. 
Użyte w obowiązujących przepisach określenie: 

" wojsko i mnryn11,rka wojenna ", 11 wojsko lub 
mA,rynarka wojenn11 11 orR.z "armia lub mM·ynarka " 
zftstępnje się w odpowiedniej liczbie i przypnclk11 

� określc:1 11iem: 11 Sil,,· Zbrojne", z wyjąt,kiem przy· 
r 'pn,rlków pnewid1.in.11ych W ninit'jRzym dekrecie. 
I 

Art. 2. 
W ustawie z dnin, fl kwietnia 1038 r. o powszech-

nym obowią.zk11 wojRkowym (Dz. U.R.P. Nr. 2,"i , 
l 

poz. 220), zmienionrj dekrotem Prezydf'nta Rzeczy. 
I 

pospolit,rj z dnia 27 fll\.Źuziernika 1943 r. o zmianie 
t ust11,wy z dnia 9 k wiotnia 19:18 r. o powszechnym 
t obowią.zk.11 wojskowym (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 32) 
r,,: oraz �lekretem Preiyrlenta Rzeczypospolitej z dnia
f. 27 paidziernika 194:ł r. o ochotniczej służbie kobiet

(Dz. U.R.P. Nr. 11, po1.. 34) wprowadzn. się nastę
pujące zmiany : 

I) art. 2 ust. (I) otrzymuje brzmienie :
11 W skład Sil Zbrojnych wchodzi wojsko,

marynarka. wojenna. i siły powietrzne."
2) w art. 2 po m,t. (3) wstawia się nowy ust. (4)
w brzmieniu

11 Siły Powietrzne składaj!\ się z jednostek 
organizacyjnych powietrznych i ziemnych." 

:l) w .n.rt. 2 dotychczasowy ust. (4) otrzymuje 
kolejny numer (5). 
4) w art. 13 ust. (1) po słowach: "wojska
polskiego" w miejsce" lub" wstawia się przecinek, 
A, na końcu zdania w miejsce kropki wstawia się 
przecinek i dodaje słowa: "lub polskich sił 
powietrznycl� ''. 

5) w art. 72 uF:t. ( l) dodaje się słowa :
11 d) w siłach powietrznych -·24 miesiące." 

Art. 3. 
W dekrecie Preiyctenta Rzeczypospolitej z dnia 

t 12 ma.rea 1937 r. o służbie wojskowej oficerów 
l(Dz. U.R.P. Nr. 20, pnz. 128), zmienionym dekretem 
'Prezydenta Rzeoz)1pospolitej z dnia 10 sierpnia 
1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypos-

politej z dnia. 12 nrn.rcn. l!l!l7 r. o slużhin wojskowej 
oficerów (Dz. U.R.P. Nr. 12, poz. :12) oraz dekretem 
Pre;i;ydenta. Rzeczypospolitej z dni11, 20 grudnia 
1940 r. w sprawie zmiany dekretu Prezyclent11, 
Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 19:17 r. o służbie 
wojskowej oficerów (Dz. U.R.P. Nr. Hl, p,oz. 44) 
wprowadza się nR,stęp11jące zmiany : 

I) A,rt. 2 § 2 ot,rzym11je hr1.mienir :
"korp11s oficerski Sil Zbrojnych sld,ulF1, się �.

korp11sów osobowych wojiikR., mn,rynn.rki wo
jennej i sil powietrznych." 

2) w art. 2 § a wstawin. się nowy pkt c) w
brzmieniu: 

" c) w silach powietrznych : pos1.czególne kor
p,isy miobowe oficerów liniow.vch i korpus 
osobowy oficerów sh11.b. '' 

a) w art. 2 wstawin. się nowy§ 5 w brzmieniu :
" Oficerowie audytorowie tworzą w Silach

Zbrojnych odrębny korpus osobowy." 
4) w art. 7 po słowie II Wojennej II wstawia się

słowa :· " lub Wyższej Szkoły Lotniczej ". 
5) w art. 8 po słowie " w woj 1, lrn " przed

dwukropkiem wstawia się słowa : '' i w 8ilach 
powietrznych ''. 

6) w art. 64 § 1 skreśla. się pkt " 4) korpus
oficerów lotnictwa,'' oraz pkt " 11) korpus 
oficerów audytorów ''. 

7) w art. 65 § 2 po słowie " wójennej "
w1sta.wia się słowa : 11 In b sił powietrznych". 

8) w art. 72 § 1 po słowie "wojska,'' wstawia
się słowa : 11 I ub sił powietrznych ". 

9) po art, 77 dodaje się nową. Częśó !Ila w
brzmieniu: 

1
• Częśó III a. 

Przepisy Rzczegółowe dla oficerów Sił Powie
trznych. 
Mt. 77a § 1. W skład korpusów osobowych Sil 

Powietrznych wchodzą. : 
a) korpusy osobowe oficerów liniowych :

1) korpus oficerów personelu latają.
cego,

2) korpus oficerów personelu tech
nicznego,

3) korpus oficerów personelu ziem
nego;
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b) korpusy osobowe oficerów 11luib :

1) ko1·pus otice1·ów a.uminitjtra.oji, ·
2) kol'pus oficcJt·ów i11tentlcnt(,w.
3) ko1·1rnM oticc1·ów zdl'owiu..

§ 2. Koqna!ly 01mhow\, lllogą. ilię dzielił': 11a.
grupy. 

§ :3. Zu.aady organizacji korpu11ów osobowych
i ich podział 111:1. gt'Ul,>Y olneśla. Minister 
O brony !fal'odowej. 

§ ł. l'l'L�zyt.lent Hwczypospolitej może w1·uzie
potrzeby ia.rządzić na wniosek Minbtra 
Ob1·ony 1\arodowej, utworzenie nowych 
korpusów osobowych lub zniesienie 

istniejących. 

Rrt. 77b § 1. Minister Obrony Narodowej może 
przenieść oficera 11a. jego prośbę z jeti n ego 
lwt·l,)U8U m1obow1::go do dl'Ugiego, lub z 
jednej grnpy do tln1gicj, albo z sil 
powietrznych do woj8ka lub mary1111,rki 
wojennej, jeżeli oficer ma oc..lpowit1tlnie 
kwalifikacje, oraz z urzędu w przypac.1-
kach: 

n) znie;sienla I-ub zmmeJszeniu. sk liulów
011obowych korpusu oi,sobbwego b1\dź
grupy, do których oficer należy ,ilbo

b) utworzeuia nowego korpusu osobo·
wego lub grupy bą.dź potrzeby uzu
pełnienia istniejl\:cyoh.

§ 2. Pl'zeniesienie oficera wymienionego w
§ l może nastąpió niezależnit> od
WL\-t·unków oludlonyeh w pkt. a) i b)
jt�ieli ofictlr 1111l szciególne kwalifilrncje
wymagane do pełnienia 1:1luiby w c..lunym
korpusie osobowym lub grupie.

§ H. Tryb i zasady postępowania w µrzy.
padka.ch przeniesienia. określa Mini8ter 
Obrony Narodowej. 

tut, 7ic. Do c;,,t�su wydLrniL� odrębnych pl'ze
pisów c.Jlt� Sil L'owietl'wych do otlcl\t·ów 
1,il powi1:lll'wycli !ltosujt:l Hię obowil\ZU· 
jące dotychcztu:1 przeµisy dotyc1.�cu kor
pusu ofic:el'ów lot11ictwa w wojHkll. '' 

1(1) l'o Mt. 7 8 doc.Jaje się nowy u.rt. 7H,� w 
l>rzmie11iu : 

"art. 7811. Do koqrnsu oficerów audytorów w 
Silach :tbl'ojnych sto1rnje się obowią
zujące dotychcza8 p1·zepisy <loty· 
czące korpusu oficerów audytol'ów w 
w wojsku." 
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11) W art. 80 w maeJRCr .:lt,w: "n,'' 1rst1\11·.
>1ię prz(�ci nek i po slow i,� .. 1rnj1•.1111L·j " wHt,11 wi1t -
�low,.: '' I 011obno rll11 �il 1 1 1,wil�t 1"1.ny,,li" 

Ar1. -1. 

(I) Podoficerowio Lwo1·,.11 w :-ii 11,c.:l I Po li' iul nrn,1 <
oc.lrębny koqrns osobowy. 

(2) Do e,1,,isn wyd1rni� <JllręlJ11.1•td1 pl',.epis()\\' di
Sil Powiotl''l.ll.)'Ch 8toi!ujo �ię do 11od,1(irur·<'lll' i ,1.1" 

goweów Sil Powietrwycl, c,boll'i'l.z11jqc.:l' dot., 1.•lit'1, 
p1·;,,epis, r dotyczą.ca podofil'1in'iw i ,z,•r,·�011·v1'111· 
wojsku. 

Art-. n. 

W dekrecie Prezydent.n lb.t•<.:z,1·pospolitli j z dni 
21) \Vl'ZOŚn lf\, 1 o:rn l', p l'l\ W() \J li ,i t l'l) j li �I\ ,J () li" \\ I 

i,;kowyeh (U:,, .. U.R.P. Nr. iii. 1niz. ;1:111) ·1.111•v11io111 · 
clekrt•tem Prezyde11t.1i H.:,,.ee,.,1·1H1:-1>olit<·j 1 ·111111 
marca 1 H4:{ r. o zmiirniti 1,i·w1.,i.�<'>w o ,,11il"1111i< 111 
wojskowym (D;,,, U.l{..P. �1·. �. pm„ fi) 1rp1·n1111,l1 
się następują.ce zmiany : 

1) w art. 8 § 2 zd1inie dl'ugie otr1.,vmuj,• brz111i1·
nie:
" Sądy wojenne w woj:;Jw 1101<1.t\ nnz ll"ę ,n1tl<'"

polowych, w mary1mt·(w wojennt•j 11101·�\;i, 
aąclów wojennych, a w �ilneh poll'itH1·w1 
lotniczych sądów wojen n,vch." 

2) w art. 6:l po słowie '·audytorowie" st·1111·ia �,
kropkę i skreśl!\ rm,'l.tę l.tl,inia.

Ai-t. (i, 

Wyko1rnuie nini1:,jszego dt•lrn·L11 pnr11ezn ,ii\• \I i11 
atrowi Olil'ony Nurudow!:'j. 

Mt .. i.

Dtdnd ninioj11zy wclioil'l,i 11· �.y<·ir 'l. d111(·1n "\lin 
1'1:-'.0ll\fl, 

l'rn11,ydo11t. ltzouzypospolitiij : li-'/. /(.11r.!ki1·,1·ir·, 

Preim1 H,n,dy Ministl'ów : 7' .. � rr·i.,·z1?11·8ki 

Kierownik ;\linistel'iltWI\ Obrut\,V N1irodoll'f'J : 

M. /(1Lkiel OP-n. Oyu·.




