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CZESC I 
Poz.1 DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 1 stycznia 1988 roku 
o żołnierzach Narodowych Si~ Zbrojnych 

Na podstawie art. 12 punkt /d/ Ustawy Konstytucyjnej 
stwierdzam co następujes 

Żołnierze tej części Narodowych Sił Zbrojnych, kt6ra, 
ze względu na stanowisko jej czynnik6w kierowniczych, nie 
została scalona z Polskimi Siłami Zbrojnymi - Armią Krajową, 
i kt6rzy brali udział w wa-Jkech z okupantami w latach· 1939-
1945 spełnili sw6j ob~wiązek obywatelski i żołnierski wobec 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

PREzyDENT RZEczyposPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbet 

PREZES RADY MINISTtlOW 
/-/prof.dr. Edward F. Szczepanik 

MINISTER :;FRA W WOJSKOWYCH 
/-/ppłk.dypl.Jerzy Morawicz 

MINISTER SPRA WIEDLillOSCI 
/-/ Stanisław Wiszniewski 

~oz.2 DEKRET PREzyDENTA RZECzyPQSPOLITEJ 
z dnia 22 stycznia 1988 roku 

o przyznaniu szeregowcom i podoficerom weteran~m 
wojny 1920 roku stopnia podporucznika Polskich Sił 
Zbrojnych. 

Na podstawie art. 6J ust.1 Ustawy Konstytucyjnej 
stanowię co następuje: 

Art. 1 
Szeregowcom i podoficerom weteranom Polskich Sił 

Zbrojnych, kt6rzy brali udział w wojnie 1920 roku, z wy
jątkiem sądownie skazanych za przestąpstwa uchybiające 
godności stanu oficerskieg,, przyznaje się stopień ty
tularnego podporucznika Polskich Sił Zbrojnych. 

Art. 2 
Stopień tytularnego podporucznika nadaje Prezydent 

Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Spraw Wojskowych. 
Art. J 

Minister Spraw Wojskowych określi swym rozporządze
niem tryb wylegitymowania z udziału w wojnie 1920 roku. 

Art. 4 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi 

Rady Ministrów i Ministrowi Spraw Wojskowych. 



Poz.3 
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Ar t. 5 
Dekret niniejszy wchodzi w życie .z dniem ogłoszenia. 

PREZES RADY MINISTPOW 
/-/ Edward Szczepanik 

~INI8'111:E SPRAW WQJSKOVvYCH 
/-/ Jerzy Morawicz 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

' DEKRET PREZYDENTA R ZECZYPOSPOLITE;J 
o buożecie Rzą.du R.P. na Uchodźstwie na ok.res od l stycznia 
1983 r. do 31 grudnia 1988 r. 

Na podstawie art~ 79 ust. /2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię 
co nas.tępuje: 

Art. 1 
Kwotę wydatków zwyczajnych na ok.res od 1 styoznia 1988 r. de 

31 grudnia 1988 r. ustala się na 109.100 funtów szterlingów zgod
nie z załą.c~.'.) nym bud żet em. 

Art. 2 
Na pok.rycie ustalonych w art.l wydatków służ~ przelewy ze 

Skarbu Narodowego i i~ne dochody. 

Art. 3 
1/ w razie gdyby dochody nie wpłynęły w przewidzianej w budżecie 

wysokości, upoważnia się Radę Ministrów do d~konania npera•ji 
finansowych niezbędnych do pokrycia deficytu; w r ezie n;iemoż
ności przeprowadzenia tych operacji, do odirówiednieg• zmniejsze
nia, na wniosek Ministra Skarbu preliminowanych wydatków, binr,c 
pod uwag~ stopień ważności zadań stoj,cych przed Rzą.dem. 

2/ r•konanie operacji finansowych może nast~pić po uprzednim zasięg
nięciu opinii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz zgodnie z Art. 
8 /1/d statutu Rady. 

Art. 4 
l/ Wydatki Państwowe będą. dokonywane na cele wymienione w ~ziałach 

i paragrafach budżetu w granicach kredytów otwartych przez :Mi
nistra Skarbu. 

2/ Główna Komisja Skarbu Narodowego będzie upoważniać na wniosek 
właściwego ~inistra i na pisemne zlecenie ~inistra Skarbu odpo
wied!lie ogniwo Skarbu N&rodowego do wpłat kwot przeznaczonych 
na pkrycie budżetowych wydatków placó~Hk zagranicznych ora~ sub
wencji na miejscowe cele kulturalno-oświatowe przewidziane ·w bud
żecie. 




