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c) za mleko 
po 50 groszy za litr mleka o zawartości 3% tłuszczu 
z obniżką lub podwyżką ceny, stosownie do zawar
tości tłuszczu. 

_; Przy zwrocie rolnikowi mleka odtłuszczonego ce-
na za jednostkę tłuszczu wynosi gr 12. .-

d) za barany i owce zł za 1 kg żywej wagi: 
. za barany i ' jagnięta tuczone 1.45 

" "zwykłe 1.25 
e) za siano za tonę zł. 

łąkowe II kategorii 88.00 
110.00 

siano polowe i koniczyna szwedzka 130.00 
koriiczyna czerwona .150.00 

" 
I 

Ceny drobiu określone zostaną odrębnym zarzą 

dzeniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo
wego. 

Art. 14. Państwowy Bank Rolny udzieli organi
zacjom rolnym, dokonywującym, skupu siana, by
dła, nierogacizny i mleka dla przeprowadzenia ope- . 
racji skupowych, kredytu obrotowego krótkotermi
nowego w wysokości 26.5 milionów żł, a miano
wicie: 

organizacjom skupu. siana 
" . " bydła i nierogacizny 

" " mleka 

zł 5.000.000 
14.500.000 

7.000.000 

Ar. 15. Przedterminowe wypełnienie przypada
jących dostaw mleka i mięsa stanowić będzie pod
stawę dodatkowego przydziału dla poszczególnych 
powiatów, gmin i gromad, artykułów przemysło
wych z zapasów, przeznaczonych przez pąństwo dla 
rolnictwa. 

Art. 16. Dostawy mięsa rozkłada się na poszcze
gólne kwartały -roku gospodarczego 1944/5 podług 
następuj ącej ta beli: 

w odsetkach ogólnej sumy dostaw. 

bydło rogate 
nierogacizna' 

III kwartal 
1944 

2Ó% 
10% 

IV kwarIal 
1944 

35% 
40°/0 

I kwartal 
1945 

30°/0 
35% 

II kwartą , 

1945 

15% 
15% . 

Art. 17. Dostawy mleka rozkłada się na poszcze
gólne kwartały podług następującej tabeli: 

10% 35u/0 15010 400/0 

Art. 18. Dostawy siana zakończońe być powinny 
nie później niż 8 października 1944 r. 

Art. 19. 'Terminy określehia dostaw mięsa, mleka 
i siana dla poszczególnych jednostek tęrytorialnych 
są następujące: Wojewódzkie Rady Narodowe usta
lają rozdział dostaw na powiaty, nie później niż 
28 sierpnia 1944 r. 

. Powiatowe Rady Narodowe ustalaj ą rozdział do
staw na gminy, nie później niż 1 września 1944 r .. 

Gmimle Rady Narodowe dokonują podziału do
staw nie później niż 4 wr.leśnia 1944 r. 

Gromadzkie Komisje Dostaw dokonują rozdziału 
dostaw na poszczególne gospodarstwa, nie później 
niż 10 września 1944 r . 

, Dostawy obowiązkowe rozpoczynają się nie póż
n iej niż 10 wrześ~ia 1944 r. 

Organizacje, przyjmujące z ram~enia państwa do
stawy, mają prawo przyjmowania dostaw tytułem 
awansu od dnia opublikowania niniej szego dekretu. 

Art. 20. Wybory uzupełniające przedstawicieli 
. bezrolnych właścicieli bydła i nierogacizny do Gro
madzki'ch Komisyj Dostaw odbywają się, n ie cze
kając na rozdział dostaw, nie później niż 1 wrześ
nia '1944 r. 

Art. 21. System kolczykowania zostaje znie
siony. Pod warunkiem wypełniania dostaw obo
wiązkowych w terminach wyznaczonych przez ni
niejszy dekret, dozwolony jest wolny handel rriię-

. sem i produktami mlecznymi. _ 

Art. ' 22. Za złośliwe uchylanie się od dostaw 
obowiązkowych winili bądą pociągnięci do ' odpo
wiedzialności -karnej podług prawa wojennego. 

Art. 23. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Przewodniczącemu Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego. -

Art. 24. Dekret niniejszy wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: 

Edward Bolesław Osóbka-Morawski 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 24 sierpnia 1944 r . 
'--

o emitowaniu biletów skarbowych. 

Na podstawie ustawy Krajowef Rady Narodo
wej z dnia 15 sierpnia 1944 r . o tymczasowym 
trybie ' wydawania dekretów z mocą ustawy 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postana-

wia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej za
twierdza, co następuje: 

Art. 1. Upoważnia się Kierownika Resortu Go-
spodarki Narodowej Finansów do emitowania 
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przez Centralną Kasę Skarbową biletów skarbo- . 
wych z napisem "Narodowy Bank Polski" do wy
sokości jednego miliarda (1.000.000.000) złotych . 

Art. 2. Emitowane bilety skarbowe maj ą obieg 
jako środek płatniczy .w zakupie, sprzedaży i roz
rachupku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i sąźabezpieczone całym maj ątkiem państwowym 

dochodami Skarbu Państwa. 

Art. 3. Ze względu na sytuację wojenną cza
sowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
puszcza się do obrotu pieniężnego również i wa
lutę Związku Socjalistycznych Republik Radziec
kich po kursie 1 rubel równa się 1 złotemu, 1 czer
woniec równa się 10 złotym. 

Art. 4. Bilety złotowe tzw: "Banku Emisyjnego 
w Polsce" wydane w Krakowie pozostają nadal 
jako obiegowy środek płatniczy na terenach Polski , 
na których był w obiegu według wartości określo
nej na banknotach po kursie jeden do jednego: 

Art. 5. Bilon groszowy, będący dotychczas 
w obiegu, oraz czasowo bilon kopiejkowy pozo
staj e .na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zdawkową monetą obiegową według wartości 

określonej na monetach. . 

Art. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Gospodarki Narodowej 

Finansów. 

Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej : Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komite tu 
Wyzwolenia 'Narodowego: 

Edw ard Bolesław Osóbka~Morawski . 

Kierownik Resortu Gospodarki 
Narodowej i Finansów: Jan Stefan Haneman 
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. DEKRET POI-SKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 24 sierpnia 1944 r. 

O rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych na terenach wyzwolonych. 

Na podstawie ustawy Kraj owej Rady Narodo
wej z dnia 15 sierpnia 1944 r . o tymczasowym 
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postana-

. wia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej za
twierdza, co następuje : 

Art. 1. Wielkie zadanie uwolnienia Ojczyzny 
spod okupacji .hitlerowskiej i zapewnienia naro
dowi naszemu trwałego pokoju, wymagają szybkiej 
organizacji, rozbudowy i uj ednolicenia odrodzo
nego Wojska Polskiego, aby w sojuszu z bratnią 
Armią Czerwoną, z Armiami Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych doprowadzić do pełnego 
zwycięstwa. Z chwilą powołania jednolitego Woj
ska Polskiego i uwolnienia wielkich połaci kraju, 
tracą rację bytu wszystkie · taj ne organizacje woj
skowe i pomocniczo-wojskowe n a terenach wyzwo
lonych. 

Obecnie obowiązkiem każdego żołnierza 
każdego oficera, podoficera i szeregowca tajnych 
organizacyj wojskowych j.est oddać' swe siły, wie
dzę i talent dla Polski w szeregach odrodzonego 
''''ojska Polskiego. 

Zgodnie z pC\wyższym rozwiązuje się wszystkie 
tajne organizacje wojskowe n a terenach wyzvJo
lonych. 

Art. 2 . . Cały dorobek tych organizacyj jak rów 
nież broń i zaopatrzenie winny być przekazane 
władzom Wojska Polskiego. . 

Art. 3. Wszyscy członkowie tajnych organizacyj 
wojskowych, o ile nie podlegają mobilizacji na 

podstawie ogłoszonego dekretu, mogą wstąpić jako 
'ochotnicy do Wojska Polskiego. 

Art. 4. Służba w tajnych organizacjach wojsko
wych będzie zaliczona do służby w Wojsku Pol
skim. 

Art. 5. Uznaje się wszystkie stopni'e i odzna
czenia wojskowe nadane przez kompetentnych Do
wódców tajnych organizacyj wojskowych do dnia 
oswobodzenia terenów. Sposób weryfikacyj tych 
stopni i odznaczeń zostanie ustalony rozkazem Kie
rownika Resortu Obrony Narodowej. 

Art. 6. Za uchylanie się od postanowień niniej
szego dekretu winni będą pociągnięci do odpowie
dzialności karnej według przepisów wojskowego 
kodeksu karnego. 

Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Obrony Narodowej 
w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Bszpie
czeństwa Publicznego. 

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: 

Edw ard Bolesław Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu Obrony Narodowej : 

Michał Rola-Zymierski generał broni 


