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DEKRET PREZYDENTA .RZECZYPOSPOLITEJ .
. Z DNIA ·3 LIPCA 1945. R.'
o oficerskich stopniach funkcyjnych.
Na podstawie 1Lrt. fi:.{ ust. (1) i 79 ui,;t. (2) ustawy
konstytucyjnej stanowię co na.stępuje
Art. 1.
N a czas trwania wyjątkowych okoliczności wy
wołanych wojną ustanawia się w wojsku <lla
żołnierzy sprawujących opiekę nad Polakami na
kontynencie europejskim oficerskie stopnie funk
cyjne.
Art. 2.
:,topnień funkcyjny nadaje na oznaczony
ok, v,i czasu Minister Obrony Narodowej niezależnie
od st.mm nku fol n inl'za rlo powszechnego obowiązku
wojskowego ora,z orl posiadanego już przez niego
wojskowego stopnia służbowego.
(2) Utrata oficen,kicgo stopnia funkcyjnego nastę
puje:
a) na skutek upływu terminu, na który nastą
piło nada.nic.
b) na podst,Lwio decyzji Ministra Obrony Naro
dowej przed upływem terminu 1 na który
nastąpiło nadanie,
c) w przypadkach przewidzianych w o�p
wiązujących przepisach prawnych.
Ustanawia się
funkcyjne

Art. 3.
na:;tępnjącc oficerskie

stopnie

·-···-

vodporucznik funkcyjny
pomcznik funkcyjny
kapitan funkcyjny
major funkcyJny
podpułkownik funkcyjny
pułkownik funkcyjny.

Art. 4.
Posiadanie oficerskiego stopnia funkcyjnego nie
stanowi· podstawy do jakichkolwiek świadczeń lub
wynagrodzenia.
Art.. ri.
(I) Wykonanie nirneJ�zogo dekretu ponte:t,iL się
MiniRt.rowi Ohrnny NfHOdowej. kt.c'>ry uprawnienia
swoje wynikn.jf1,ce z niniejszego dekretu mo:i,1• pr1.r·
kazać Szefowi Sztabu Głównego.
(2) Szef S11tabu Głównego uprawnienia powyższe
może przekazać szefom misji wojskowych lub
szefom urzędów wojskowych, 1:!prawujących opiokę
nad Polakami na kontynencie europejskim.
Dekret niniejszy
ogłoszenia.

Al't. o.
wchodzi

w życie

z

1lniem

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz
Prezes Rady Ministrów : T. Arciszewski
Minister Obrony Nitrnclowej : M. K ukicl Gen. Dyw.
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DEKRET PREZYDENTA. RZECZYPOSPOLITEJ

Z DNIA 3 LIPCA 1945 R.
o powszechnym obowiązku wojskowym osób uznanych za zupełnie niezdolnych do służby wojskowej,
a znajdujących slQ w stanach faktycznych Sił Zbrojnych poza granicami Państwa.
Na podstawie art,. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje :

nemu obowiązkowi wojskowemu do chwili dorę
czenia im takiego zezwolenia.

Art. I.
Osoby uznane w czasie pełnienia czynnej służby
wojskowej za zupełnie niezdolne do służby woj
skowej (kat. " E ") przed wejściem w życie rozpo·
rządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
26 maja 1945 r. (Dz. U.R.P. Nr. 9, poz. 32), a w
chwili wej�a -w życie niniejszego dekretu znaj
dujące się a-tanach faktycznych Sił Zbrojnych poza
granicami Państwa z powodu nieotrzymat)ia ze-·
zwolenia właściwych władz miejscowych na pobyt w
danym kraju w charakterze osoby nie wchodzącej
w :;kład Poh;kich i',il Zbrojnych, p�c.llcgają pow:-;zcch-

Art. 2.
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej.
A1·t. :1.
Dekret niniejszy wchodzi
ogłoszenia.
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Prezydent RzecŻypospolitej : Wł. Raczkiewicz
Prezes Rady Ministrów : T. Arciszewski
_ Ministor Obrony Narodowtij : M. Knkiel Gen. Dyn, .
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