
• 

DziennIK Ustaw Nr 10 Poz.5f 

51 

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZ\VOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 30 października 1944 r. 

o dalszej częściowej mobilizacji do służby wojskowej. 

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Naro
oowej z dnia lS sierpnia 1944 r. o tymczaso
wym trybie wydawania dekretów z mocą usta
wy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezy~ 
'dium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, 
co następuje: 

Art. 1. Powołuje się 'do czynnej służby woj
skowej: 

' a) mężczyzn urodzonych w . latach: 1925, 
1920, 1919, 1918, 1911, 1916, 1915; 

b) podoficerów rezerwy i pospolitego rusze
nia, podoficerów byłych tajnych organi
zacyj wojskowych, podoficerów w stanie 
spoczynku - do lat 50 włą~znie, podofi
cerów zawodowych - do lat 55 włącznie; 

e) oficerów rezerwy i pospolitego ruszenia, 
oficerów byłych tajnych organizacji woj
skowych, oficerów w stanie spoczynku 
i urzędników wojskowych - do lat 55 
włącznie, a oficerów zawodowych - do 
lat 60 włącznie; 

d) lekarzy, lekarzy - dentystów, oentystów, 
techników. dentystycznych, lekarzy we
terynarii, magistrów farmacji i farma
ceutów, prowizorów farmacji, felczerów 
i felczerów weterynaryjnych i pielęgnia-

, rzy - do lat 55 włącznie, byłych słucha
czy i słuchaczki wydziałów: lekarskiego, 
weterynaryjnego i farmacji wyższych 
uczelni zarówno krajowych, jak i zagra
nicznych oraz słuchaczy i słuchaczki 
Akademii Stomatologicznej i wydziałów 
dentystycznych wyższych uczelni zagra
nicznych - do lat 35; 

e) szoferów, specjalistów samochodowych, 
specjalistów lotnictwa i broni pancernej 
- do lat 50 włącznie; 

f) kobiety: lekarzy, lekarzy-dentystów, 'den
tystów, techników dentystycznych, leka
rzy weterynarii, magistrów farmacji i far
maceutki, prowizorów farmacji, felczerki 
i pielęgniarki - do lat 40 włącznie. 

~rt. 2. Nie podlegają powołaniu do czynnej 
służby wojskowej: 

a) członkowie Milicji Obywatelskiej i fun
kcjonariusze -bezpieczeństwa publicznego 
w czynnej służbie; 

b) osoby uznane za zupełnie niezdolne 'do 
służby wojskowej w myśl art. 49 ust. 2, 
pkt. e) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r.l 
o powszechnym ' obowiązku wojskowym 
:łDz. U. R. P. Nr 25, poz. 220); . 

e) duchowni i zakonnicy prawnie uznanycn 
wyznań; . 

d) kobiety wymienione wart. 1 pkt d) i f) 
o ile posiadają choćby jedno dziecko po
rużej lat 16. 

ArL 3. § 1. Od obowiązku czynnej służhy 
wojskowej mogą być zwolnieni na czas peł
nienia niżej wyszczególnionych czynności: 

a) na Wniosek właśCiwej władzy przełożone] 
- wysoko wykwalifikowani urzędnicy 
państwowi i samorządowi oraz urzędnicy 

. i pracownicy przedsiębiorstw państwo
wych; 

b) na wniosek właściwych dyrekcyj - in
żynierowie, pracownicy techniczni i wy
soko wykwalifikowani robotnicy Pol
skich Kolei Państwowych, Poczt i Tele
grafów oraz Dróg Wodnych; 

e) na wniosek Kierownika ' Resortu Ośvriaty 
- profesorowie, docenci i asystenci 
szkół wyższych oraz pracownicy zalda· 
dów i laboratoriów naukowych; 

a) na wniosek właściwych kuratorów ok'rę
,gów szkolnych - nauczycięle szkół pow
szechnych powyżej lat 38 oraz nauczy" 
ciele szkół średnich; 

e) na podstawie zaświadczenia przewodni
czącego wojewódzkiej rady narodowej
kierownicy przedsiębiorstw przemysło
. wych, o ile przedsiębiorstwa te .zatrud
niają conajmniej !j0 osób, a na podsta
wie zaświadczenia Resortu Rolnictwa 
i Reform Rolnych - administratorzy pań
stwowych przedsiębiorstw rolnych; 

f) na podstawie zaświadczenia właściwej 
władzy administracji ogólnej I instancji 
- ojcowie jako jedyni żywiciele nielet
nich dzieci poniżej lat 16, bez matki, o ile 
ojcowie ci: l) nie są oficerami, 2) nie po
siadają w swojej ródziriie nikogo zdolne
go do pracy; 

g) na wniosek Kierownika Resortu Pracy 
Opieki Społecznej i Zdrowia - lekarze, 
lekarze-dentyści i magistrzy farmacji, na 
stanowiskach niezbędnych dla prawidło-

-wego funkc jonowania służby zdrowia; . 
h) na podstawie zaświadczenia właściwycli 

prezesów sądów apelacyjnych - apli
kanci sądowi, którzy do dnia: 1 czerwca 
1945 r. przystąpią do złożenia egzaminu 
sędziowskiego. 

§ 2. Zwolnieniu w § 1 pkt. a), b) i e} okre-
ślonemu nie podlegają jednak: . 

a) oficerowie zawodowi i podoficerowie za
. :wodowi, oficerowie, podoficerowie, sze. 
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regowi rezerwy - służby zdrowia oraz 
następujących rodzajów broni: artylerii, 
czołgów, lotnictwa, łączności, saperów 
i saperów kolejowych; . 

b) osoby, które wstąpiły do urzędów i zakła~ 
dów pracy po dniu 15 września 1944 r. 

Art. 4. Uchylający się od poboru i wcielenia 
do służby wojskowej będą pociągnięci do od
powiedzialności karnej, przewidzianej w ko
deksie karnym Wojska Polskiego z dnia 23 
września 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 21). 

Poz. 52 I 53 . 
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Art. 6. Dekret mmeJszy wchockiw zycle 

z dniem ogłoszenia. 
Przewodniczący Krajowej . 

Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu , 
Wyzwolenia Narodowego: 

. Edward Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu Obrony Narodowej: 
Michał Rola-Ż9mierski Ren. broni 

Kierownik Resortu Administracji Publicznej: 
Stanisław Kotek-Agroszewshi Art. 5. Wykonanie niniejszego dekretu póru

cza się Kierownikom Resortów: Obrony Naro
dowej, Administracji Publicznej i Bezpieczeń- Kierownik Resortu Bezpieczeństwa 
stwa . Publicznego - każdemu w jego zakresie I Publicznego. 
działania~ - Stanisław Radhiewic:r. 
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ROZPORZĄDZENIE KIEROWNIKA RESORTU GOSPODARKI NARODOWEJ I FINANSOW 

z dnia 25 października 1944 r. 
w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 paź
dziernika 1944 r. o wycofaniu z obiegu marki niemieckiej na obszarze województwa biało

stockiego. 

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego Komi
tetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 paź
dziernika 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 43) 
zarządzam, co następuje: . 

§ l. Nadzór nad całokształtem prac związa
nych z wymianą marki niemieckiej porucza 
się delegatowi Resortu Gospodarki Narodowej 
l Finansów. 

§, 2. Zezwoleń w myśl art. 6 dekretu udziela 
delegat Resortu Gospodarki Narodowej i Fi-

nansów na podstawie stanu gotówki w mar
kach na dzień 23 października 1944 r. ujawnio
nego, w prawidłowo prowadzonych księgach 
handlowych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie ' z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Resortu Gospodarki 
Narodowej i Finansów: Jan StefanHaneman 

53 . 
ROZPORZ .. ,\DZENIE KIEROWNIKA RESORTl! ADMINISTRACJI PUDLICZNEJ 

z dnia 30 października 1944 r. 
'wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Spraw Zagranicznych, Ohrony Narodo
wej, Gospodarki Nurodowej i Finansów oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie 
wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach ula rodzin osób, odbywający~b, 

czynną służbę wojskową. 

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 23 ustawy 
z dnia 30 marca 1939 'r. o zasiłkach dla rodzin 
osób odbywających czynną służbę wojskową 
(Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 196) zarządzam, co 
następuje: 

§ l. Dzienna norma zasiłku, przysługującego 
rodzinie żołnierza w myśl art. 1 ustawy z dnia 
30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób 
odbywających czynną służbę wojskową (Dz. 
U. R. P. Nr 29, poz. 196) wynosi: 

Jeżeli do zasiłku upraw
niona jest 

w gminach w gminach 
miejskich wiejskich 

a) tylko jedna osoba Zł 4.- Zł 2.-
b) dwie osoby "6,-,, 3.'-
c) trzy lub więcej osób ,,8.- ,,4.-

§ 2. Zasiłek wypłaca się z dołu w terminacn 
zasadniczo miesięcznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą · 
od cU .. ia 1 sierpnia 1944 r. 

. Kierownik Resortu Administracji Publicznej: 
Stanisław Kotek-Agroszewski 

Tłoczono z polecenia Ministra " Sprawiedliwości w Druk. Min. Sprawiedl. w Warszawie, Al. Wyzwolenia 30 

10.000 ZS Cena 12' zł. 


