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g) Jedyni żywiciele rodziny, posiadający co n ajmniej dwoje małoletnich dzieci, ojcowie mało
letnich dzieci bez matki, na podstawie zaświadczeń, wydanych przez miejscowe wła
dze administracji cywilnej, utworzone z ramienia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
/
h) Kobiety specjalistki, mające dzieci.
Wymienieni wart. 5 od a) do g) winni stawić się
do rejestracji.

,Poz. 5, 6 i 7

Art. 8. Na organa milicji i przedstawicieli władz
publicznego wkłada się obowiąiek
i odpowiedzialność za dopilnowanie terminowego
stawiennictwa powołanych do poboru, do służby
wojskowej i do rejestracji.
/ Art. 9. Osoby, uchylające się od stawiennictwa
zostaną pociągnięte do odpowiedzialności według
I
•
prawa wOJennego.
Art. ' lO. Wykonanie dekretu niniejszego porucza
się Kierownikowi Resortu Administra.cji Publicznej, Kierownikowi Resortu Obrony Narodowej oraz
Kierownikowi Resortu Bezpiecz~ństwa· Publicznego.
Art. 11. Dekret niniejszy wchodzi w życie Z dniem
bezpieczeństwa

Po zarejeśtrowaniu się otrzymują· zaświadczenia
o odroczeniu (reklamacje), wydane przez Rejonowych Komendantów Uzupełnień.
Art. 6. Rejonowi Komendanci Uzupełnień przepobór i powołanie do wojska ~sób, wymienionych wart. 1 oraz rejestrację osób wyrpieni onych wart. 2, wyznaczą odpowiednie terminy
i ustają miejsce stawiennictwa.
'

ogłoszenia.

prowadzą

,

Przewodniczący ,

Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Przewodniczący

Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
,
Edward Bolesłciw Osóbka-Morawski

,

Art. 7. Oficerowie, podoficerowie oraz wszystkie osoby, powołane do poboru i do służby wojsko- Kierownik
Owej, przy zgłoszeniu się winni posiadać żywność
na 10 dnir zależnie od wyznaczonego miejsca sta- • Kierownik
wiennictwa. Powołani do poboru i do służby wojskowej winni zabrać ze sobą prócz tego dwie zmiany
bielizny, przybory doje<;lzenia, przybory toaletowe Kierownik
i posiadany ekwipunek wojskowy.

Resortu Obrony Narodowej
,gene rał broni: Michał Rola-ZYl11.ierski
Resortu Administracji Publicznej:
Stanisł~w 'Kotek-Agroszewski
Resortu Bezpieczeństwa Publicznego:
Stanisłdw Radkiew i,:z
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 15 sierpnia 1944 r.

o

rozwiązaniu

policji

państwowej

Art~ 3. Naruszenie przepisu art. 2 będzie karane
na podstawie prawa wojennego.
.
Art. 4. Wykonanie dekretu ' niniejszego , porucźa
się KierownikowI Resortu Bezpieczeństwa Publicznego.
'
Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
'
Przewodniczący Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut
Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski
Kierownik ,Resortu Bezpieczeństwa Publicznego:
' Stanisław Radkiewicz

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej
z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie
wydawania dekretów Z mocą ustawy (Dz. U. R. P.
Nr 1 poz. 3) , Polski KOmitet Wyzwolenia Narodo"
wego postanawia a Prezydjum Krajowej Rady Na"
rodowej zatwierdza, co następuje:
Art. 1.

Rozwiązuje się policję państwową

która

stała

na

(t. zw.

-okupantów.
Art. 2: Wzywa się wszystkie osoby, które słu
żyły dotychcza~ w policji, by bezzwłocznie na posterunkachMi1icji Obywatelskiej oddały broń
, i wszelkie urządzenia i materjały, które znajdowały
się w posiadaniu policji.
granatową policję) ,

(tzw. granatowej policji).

usługach
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 15 sierpnia 1944' r.

o wprowadzeniu

Sądów Przysięgłych.
,

Na podstawie ustawy krajowej Rady' Narodowej wego postanawia a Prezydent Krajowej Rady Naz dnia 15 sierpnia 1944 r . o tymczasowym trybie ~ rodowej zatwierdza, co następuje :
Art. 1. Uchyla się ustawę z dnia 9 kwietnia
wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. ~. P .
19381'. o zniesieniu instytucji Sądów Przysięgłych
Nr 1 poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia Narodo- I i sędziów pokoju (Dz. U. R. P. Nr 24 poz. 213).

