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5. 
DEI<RRr PREZYDEr{rA RZECZYPOSPOLllEJ 

z dnia 1 sierpnia 1964r. 
o warunkach mianowania of'icerów Yi stopniach hono:r:rn-zych. 

Na podstawie art.18 paragraf 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z ,dnia 12 
marca 1937r. o służbie vvojskowej of'icerów /Dz.U.R.P.Nr.20 z 1937r. ,poz.128, Nr.12 z 
194,0r.,poz.32 i Nr.16 z 194-0r.,poz.44/ stanowię co następuje : 

.t.rt. 1. 

Oficerami w stopniach honorowych mag~ być mianovvane osoby nie bę~ce obyvvateland. 
Państvva Polskiego: 

a/ jeżeli pełniły służbę Yi Polskich Sil.ach Zbrojnych jako of'icerowie kontrakto
wi w ci~gu co najmniej jednego rolru; 

b/ jeżeli w czasie, kiedy były obywatelami Państwa Polskiego, posiadały stopień 
oficerski w Polskich Sil.ach Zbrojnych; 

c/ jeżeli w sposob szczególnie vvybitny i owocny pracowały lub pracuj~ l1ó:l rzocz 
Polskich Sil. Zbrojnych. 

.t.rt. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi 
Obrony Narodowej. 

.Art. 3. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZES RADY lflNISTRC'17 
/-/ .t.nt oni Paj ę.k 

MINISTlli OBRONY Nf..RODOVIBJ 

PRRZtDENI' RZIDZ ~ffi)SPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 

/-/ Antoni Bolesław Brocmvicz-Dawiński 
plk.C\Yl)l. 

6. 
DEKREr PREZYDENI'n RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 6 sierpnia 1964r. 
o przyznaniu szeregowcom i podoficerom-·r1eteranom 
Polskich Formacji WojskovJYch z lat 1914-1921 stopnia 
tytularnego podporucznika Polskich Sil Zbrojnych. 

Na podstawie art.63 ust.l Ustawy Konstytucyjnej stanovvię co następuje . : 

lirt. 1. 
Szeregowcom i podoficerom-weteranom Polskich Formacji WojskoVJYch z lat 1914-1921, 
z wyjętkiem sę.downie skazanych za przestępstwa uchybiaję.ce godności stanu oficcr

sdego, przyznaje się stopień tytularnego podporucznika Polskich Sil. Zbrojnych. 



- 22 -

.Art. 2. 
1. Polskimi Formacjami Wojskowymi w rozumieniu niniejszego dekretu s~ organizacje i 
fornacje niepodleg2.ościowe wyszczególnione ·wraz z czasokresami ich dzia2.ania pod licz •. 
bami porzędkowymi 2-44 za4cznika Nr.l do paragrafu 2 rozporz~enia Ministra Spraw 
Wojskowych z 22 stycznia 1938r. o sposobie udowodnienia czynnogo udzia2.u w walkach o 

. niepodleg2.ość /Dz.U.R.P.Nr.8 z 1938r. ,poz.SO/. · 
2. Rozporzędzenie Ministra Obrony Narodowej określi tryb wylegitymowania z udziału w 
tych organizacjach i formacjnch. 

Jirt. 3. 
Przyznaje stopień tytularnego podporucznika Polskich Si2. Zbrojnych Prezydent Rzeczy
pospolitej na wniosek Ministra Obrony Narodowej • 

.Art. 4. 
Tytularni podporuoznicy Polskich Si2. Zbrojnych przyjnuj~ na siebie obowi~ek zachmva
nia godn~ci stanu of'icerskiego i podJ.egaj~ odpowiedzialności dyscyplinarmj oraz 
przed oficerskimi sę.dami honorywymi. 
Szczegół.owe w tej mierze przepisy określi rozporz~dzenie Ministra Obrorzy Narodowej • 

. Art. 5. 
Przepisy o Ullllndurowaniu i uzbrojeniu oraz o noszeniu ich przez tytularnych pod.po
rucznikl:Sw Folskich Si2. Zbrojnych określi rozporz~dzenie Ministra Obrony Narodowej. 

ilrt. 6. 
Po osi~gnięciu odpowiedniego stanu przez Skarb Państ,w właściwy akt ustawodawczy 
ustali dożywotni~ sta4 pensję dla tytularnych podporuczników Polskich Si2. Zbroj?zych. 

.Art. 7. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi 
Obrony Narodowej. 

.Art. 8. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem og2.oszenia. 

PREZES RADY MINIBI'Rć'JW 
I-/ .Ant oni Paj ęk 

łfi}JISTER SPRb W Z.AGRANICZNICH 
/-/ .Aleksander Zawisza 

MINISTER SK.'.RBU 
/-/ Tadeusz Machalski 

MINISTER WYZNiiN RELIGLJNYCH, 
OSWTuTY I .KlJLTURY 
/-/ Stanisław Nowak 

MINISTER Z.AG.ADNm' POLSKI:EJ 
:EMIGR.ilCJI POLIT'iCZNFJ 

/ -/ Zygnunt Muohniewski 

IREZYDENr RZIDZYPOOPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 

MINISTER OBRONY N.hRODOWE.J 
/-/.Ant oni B. Br oohwicz-I!m:i.ń ski 

płk.dypl. 

MINISTER SPR.i, \łIEJDLDifO~CI 
/-/ Stanis2.aw LJ1bodziecki 

MINISTER SPRJ.W .KRl.JO\"/YCH 
/ -/ Józef Wnuk 

MINISTER 

/-/ Bohdan Wendortt 


