
D"ziennlK Ustaw Nr to 

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 . 

• • lo 
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. 


