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przez Centralną K a sę Skarbową biletów skar bo- .
wych z napisem " Narodowy Bank Polski" do wysokości jednego miliarda (1.000 .000.000) złotych .
Art. 2. Emitowane bilety skarbowe maj ą obieg
jako środek płatniczy .w zakupie, spr z edaży i rozrachupku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i sąźabezpieczone całym maj ą tkiem państwowym
dochodami Skarbu Państwa .
Art. 3. Ze względu na sytuację w ojenną czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się do obrotu pieniężnego również i wa lutę Związku Socjalistycznych Republik Radziec kich po kursie 1 rubel równa się 1 złotemu, 1 czerwoniec równa się 10 złotym.

Art. 5. Bilon groszowy, b ędący dotychczas
w obiegu, oraz czasowo bilon kopiejkowy pozostaj e .na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zdawkową

monet ą

obiegow ą

według

określonej na monetach.

warto śc i

.

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

się

Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w

ży c ie

z dniem

ogłoszenia .

Pr z ewodniczący

Krajowej
Rady Narodowej : Bolesław Bierut

Prz e wodniczący

Art. 4. Bilety złotowe tzw: "Banku Emisyjnego
w Polsce" wydane w Krako wie po z ostają nadal
jako obiegowy środ ek płatniczy na terenach Polski ,
na których był w obiegu według wartości okr eślo
nej na banknotach po kursie jeden do jednego:

Polskiego Komi te tu
Wyzwolenia 'Narodowego:

Edw ard Bolesław Osóbka~Morawski .
Kierownik Resortu Gospodarki
Narodowej i Finansów: Jan Stefan Haneman

12 .
. 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 Narodowej z dnia 15 sie rpnia 1944 r . o tymczasowym
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postana. wia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje :
Art. 1. Wielkie zadanie uwolnienia Ojczyzny
spod okupacji .hitlerowskiej i zapewnienia narodowi naszemu trwałego pokoju , wymagają szybkiej
organizacji, rozbudowy i uj ednolicenia odrodzonego Wojska Polskiego, aby w sojuszu z bratni ą
Armią Czerwoną, z Armiami Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych dop rowadzić do pełnego
zwycięstwa. Z chwilą powołan i a jednolitego Wojska Polskiego i uwolnienia wielkich połaci kraju,
tracą rację bytu w szystkie · taj ne organizacje wojskowe i pomocniczo-wojskowe n a terenach wyzwolonych.
Obecnie obowiązki em każ dego żołnierza
każdego oficera, podoficera i szeregowca tajnych
organizacyj wojskowych j.est o ddać' swe siły, wiedzę i talent dla Polski w szeregach odrodzonego
''''ojska Polskiego.
Zgodnie z pC\wy ższym rozwi ązuje si ę wszystkie
tajne organizacje wojskowe n a terenach wyzvJolonych.
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
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podstawie ogłoszon e go dekretu, mogą wstąpić jako
'o chotnicy do Wojska Polskiego.
Art. 4. Służba w tajnych organizacjach wojskowych będzie zaliczona do służby w Wojsku Polskim.
Art. 5. Uznaje si ę wszystkie stopni'e i odznaczenia wojskowe nadane przez kompetentnych Dowódców tajnych organizacyj wojskowych do dnia
oswobodzenia terenów. Sposób weryfikacyj tych
stopni i odznaczeń zostanie ustalony rozkazem Kierownika Resortu Obrony Narodowej.
Art. 6. Za uchylanie się od postanowień niniejszego dekretu winni będą po ciągnięci do odpowiedzialności karnej w e dług przepisów wojskowego
kodeksu karnego.
Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza
Kierownikowi Resortu Obrony Narodowej
w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Bszpieczeństwa Publicznego.
się

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

