
DEKRET PREZYl>ENT.A RZECZY.POSPOLITEJ 
z dnia 12 lutcgc 1957 r. 

• z:nianie dekretu z dnia 27 :naja 1942r. o organizacji 
Naozelr:vr,h Władz Wojslccwych w czasie wojny. 

N>1 podstawio art. 25 ust./5/ i 63 ust./J/ Ustawy Konstytucyjnej stahGwię 
co nest~puje: 

.Art. 1 

W t31+,11le delc:.:etu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 :naja 1942r. o organizaoji 
Nnczelrzych Władz Wojskcwych w czasie woj cy /Dz. U,R.P. Nr. 5 z l942r., poz. 9/vzyrażenie 
11 Nacz0lcyoh Władz Woj~kowych11 należy rczu:nieć jako "Naczelrzych Władz Polskiah Sil 
Zbroj r_y cha. 

.Art. 2 

W e:rt. l i 2, w tytule rozA.zialu Dl i w art. 7 i 9 powyższego dekretu z:nienia się 
VQrP.zy: "hini.5t:.."'a Spraw Wojskowyoh"/art,1/ na ;'Ministra Obrony Narod.::iwej 11

, 
11Minister

stwa Sp:raw Wcjs~cowyoh 11/art. 7/ na 1'l·:tinistcrstwa Obrol'\Y Naradowej" i "Mir,istrowi Spraw 
Wojnkowych"/Brt. 9/ na "Minir.trowi Obrony Narodowej 11 

• 

.ti:ct. 3 

W e.rt. 3 pow:yższeso ćkk:cetu punkt c/ ctrzy:nuje brz::nier,.ie 
ac/ ckre&ll!I ·1clo wajn;y" • 

.Art. 4-

W ort • .5 powyż~zcgo dokrctu 'v,yr6.z 11 wniosków" zostępujo mię wyrnze!ll "postulotów11 

i po vzyroznah 11 w .zwię-zku z t.bronnościę.'' dcdnje się "i cezpieczeristwe:n"• 

llrt. 5 
W nrt. 7 powyższego dekretu punkty o./ cr~z b/· otrzymuję. brz:nienie : 

"n/ według wytyczrtJch i pJstulo.tów I'foozolncgc.; Wodza nd:ninistrujo z.nsobn:ri 
luc:zlcilli i :nnt1.;riolow;y:ni, ni~zbędn;y:ni do prowoc.zcr,ic woj cy, które to zo
scby i wtcrioly Naozcln;y Wódz pożostDwil w jego dyspoeyoji, 

b/ w pc1·ozu:nicniu z Nncz.:.:lr..y:n Wodzc:n ustało projekt bud~ctu Sil Zbrcjr,.;ych 
· oroz sprowujc nDdzór nDd wydotko::ni Sil Zbrojrzy,1h". 

ket. 6 
Upow:::żnio się Prczcsn Rad:; Ministr:S·,; -'l.a oglcszcnin jcdn:-.ilitego tekstu ctek:..~etu z 

dnio 27 :nnjo 1942r. o orgonizocji Nocz-::lr.;ych Wł.ndz Woj"3lc.::i..,v:,ich w unsie woj,11 z 
uwzględrienie:n z:niD n ,vprcwna Z'Jtzy c.h przez dekrety z 29 wrześnin 194J+r. /Dz. U.H.:J?.Nr.11 
2 1944r. poz.20/, z dnio 15 :r.u:..·co 194-Sr, /Dz.U,R.P.Nr,3 z l955r.,poz.6/ i przez fe
kret ni niej scy. 

lirt. 7 
Wykon.or.ie dekl·etu nir.iejszego poruozn się Prezesowi Rody lunistrów i Ministro1;d 

Obr:irzy NorGdowc,j, 
.Art. 8 

Dekret niniojszy wchcdzi w życic z cnieJI ogłoszenia. 

, 
PRE23S RADY MDITSTB.CW 

/-/ .Antoni Pnj(Jc 
MINIST'.JR. OBB.ON.: l'Ll~łGDOW.;;J 

· /-/ .Antoni Boleolnw F.,rochwic~-Lewiiiski 

P..tIT;ZJJ:},,1f.r ~ł?..::.::c:::.'Y?C~rCJ ... IZ. iJ" 
/-/ August Znloski 


