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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Z D N I A 28 LISTOPADA 1941 R .
o uchyleniu ustawy z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje :
Art. 1.
Uchyla się ustawę z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa (Dz.U.R.P. Nr .22, poz. 191).
Art. 2.
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z
Ministrem Spraw Zagranicznych.

Art. 3.
Dekret niniejszy wchodzi
ogłoszenia.

w

życie z

dniem

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Raczkiewicz
w/z. Prezes Rady Ministrów i
Minister Spraw Wewnętrznych : St.

Mikołajczyk

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych :
E.

Raczyński
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Poz. 23 i 24
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Z D N I A 28 LISTOPADA 1941 r.
o zwalnianiu ze służby państwowej funkcj onariuszó w urzędów zagranicznych R.P.

Art. 3.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje :

Dekret niniejszy, wydany na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną, traci moc
obowiązującą w terminie, określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Art. 1.
Przepisy art. 1 i 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1940 r. o zwalnianiu ze
służby państwowej funkcjonariuszów państwowych
urlopowanych na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną (Dz.U.R.P. Nr 15, poz. 42)
stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszów urzędów
zagranicznych R.P., którzy otrzymali lub otrzymają
urlopy bezpłatne stosownie do przepisów art. art. 2
i 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
30 listopada 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr 101, poz. 1003).

Art. 4.
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych.
Art. 5.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art . 2.
Władza uprawniona do mianowania może w
każdym czasie zwalniać ze służby państwowej
funkcjonariuszów urzędów zagranicznych R.P., pozostających w służbie czynnej. Przepisy art. 1 ust. (2)
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca
1940 r. (Dz.U.R.P. Nr 11, poz. 29) stosuje się tu
odpowiednio.

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Raczkiewicz
w/z. Prezes Rady Ministrów : St. Mikołajczyk
Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych :
E.

Raczyński
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU
Z D N I A 24 P A Ź D Z I E R N I K A 1941 R .
o ustaleniu warunków emisji biletów skarbowych Serji W III.

Na podstawie art. 6 ust. (2) ustawy z dnia 24 marca
1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz.
U.R.P. z 1939 r. Nr 46, poz. 297) zarządzam, co
następuje :
§1.
(1) Wypuszcza się bilety skarbowe Serji W I I I w
odcinkach po 1.000.000 złotych w złocie oraz po
100.000 złotych w złocie.
(2) Obieg biletów skarbowych Serji W I I I nie
może przewyższać sumy 6.900.000 złotych w złocie

według parytetu : złoty w złocie równa się 0.168.792
grama czystego złota ;
(3) Termin płatności biletów skarbowych Serji
W I I I ustala się na 12 miesięcy, licząc od daty
wypuszczenia.
§ 2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 24 października 1941 r.
Minister Skarbu : Henryk Strasburger

Część I.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU
Z D N I A 1 G R U D N I A 1941 R .
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 5, 10, 25, 55, 75, 80 groszy oraz 1 złoty i 1 złoty 50 groszy.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.U.R.P. z
roku 1933, Nr 63, poz. 481), oraz art. 1 dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 1941 o tymczasowym przekazaniu Ministrowi Skarbu praw i obowiązków, dotyczących
Państwowego Zarządu Poczt i Telegrafów, oraz
przedsiębiorstwa „Polska Poczta, Telegraf i Telefon"
(Dz.U.R.P. z roku 1941 Nr 7, poz. 18), zarządzam, co
następuje :

W dolnej części na ciemnym tle napis : „Poczta
Polska", obok tego napisu w prawym rogu na
jasnym tle ciemne litery „Gr" i liczba „10".
Z prawej i lewej strony rysunek znaczka ograniczony jest prostymi liniami.
Kolor znaczka — zielony.

3)

25 groszowy znaczek.

§1Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki opłaty
nowej edycji wartości 5, 10, 25, 55, 75, 80 groszy,
oraz 1 złoty i 1 złoty 50 groszy.
Opisy znaczków.

1)

W górnej części znaczka znajduje się na ciemnym
tle napis w dwu wierszach : „Zburzenie pomnika
Mickiewicza Kraków 1940". Pod tym napisem w
lewym rogu na tle nieba znajduje się Godło Państwa.

5 groszowy znaczek.

Wymiary znaczka 25, 25 X 31, 25 m /m. Rysunek
znaczka o wymiarze 22 X 28 m /m przedstawia
zburzony gmach Ambasady St. Zjednoczonych
Ameryki (pałac Raczyńskich). W górnej części
znaczka znajduje się, na ciemnym tle, napis (w dwu
wierszach) „Ambasada St. Zj. Ameryki Warszawa
Wrzesień 1939".
Pod tym napisem w prawym rogu na tle nieba
znajduje się Godło Państwa.
W dolnej części na ciemnym tle napis : „Poczta
Polska" obok tego napisu w prawym rogu na jasnym
tle ciemne litery „Gr" i cyfra „5". Z prawej i lewej
strony rysunek znaczka ograniczony jest prostymi
liniami.
Kolor znaczka — czerwono-fioletowy.

2)

Wymiary znaczka — 25,25 X 31,25 m/mRysunek znaczka o wymiarze 22 X 28 m /m przedstawia zburzenie pomnika Mickiewicza w Krakowie.

10 groszowy znaczek.

Wymiary znaczka 25, 25 X 31, 25 m /m. Rysunek
znaczka o wymiarze 22 X 28 m /m przedstawia
zburzony gmach Ministerstwa Skarbu.
W górnej części znaczka znajduje się na ciemnym
tle napis w dwu wierszach : „Ministerstwo Skarbu
Warszawa Wrzesień 1939". Pod tym napisem w
lewym rogu na tle nieba znajduje się Godło Państwa.

W dolnej części znaczka na ciemnym tle napis :
„Poczta Polska", obok tego napisu w prawym rogu
na jasnym tle ciemne litery „Gr" i liczba „25".
Z prawej i lewej strony rysunek znaczka ograniczony
jest prostymi liniami.
Kolor znaczka — ciemno-szary.

4)

55 groszowy znaczek.

Wymiary znaczka 26,5 x
znaczka o wymiarze 23,5 x
Plac Zamkowy w Warszawie
i zgliszcza zbombardowanego

43 m /m.
Rysunek
40 m / m przedstawia
widziany przez ruiny
domu.

W górnej części znaczka na ciemnym tle znajduje
się napis : „Plac Zamkowy Warszawa Wrzesień
1939". Pod tym napisem, pod słowem „Warszawa"
umieszczony jest Krzyż Orderu Virtuti Militari.
W dolnej części znaczka na ciemnym tle napis :
„Poczta Polska", obok tego napisu w prawym rogu
ciemne litery ,,Gr" i liczba „55".
Z prawej i lewej strony rysunek znaczka ograniczony jest prostymi liniami.
Kolor znaczka — ciemno - niebieski z odcieniem
fioletowym.
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75 groszowy znaczek.

Wymiary znaczka — 26,5 X 43 m /m. Rysunek
znaczka o wymiarze 23,5 X 40 m / m przedstawia
dwu polskich żołnierzy na pozycji z karabinem
maszynowym.
W górnej części znaczka znajduje się na ciemnym
tle napis : „Wojsko Polskie w W. Brytanii".

Z prawej i lewej strony rysunek znaczka ograniczony jest prostymi liniami.
Kolor znaczka — żółto-oliwkowy.

6)

80 groszowy znaczek.

Wymiary znaczka 26,5 X 43 m /m.
Rysunek
znaczka w wymiarze 23,5 x 40 m /m przedstawia
czołg w ruchu. W górnej części znaczka na ciemnym
tle znajduje się napis : „Polska Broń Pancerna w
W. Brytanii".
Pod tym napisem w prawym rogu na tle nieba
znajduje się Godło Państwa.
W dolnej części znaczka na ciemnym tle napis :
„Poczta Polska", obok tego napisu w prawym rogu
na jasnym tle ciemne litery „Gr" i liczba „80".

Poz.23i24

Pod tym napisem w prawym rogu na tle nieba
znajduje się Godło Państwa.
W dolnej części na ciemnym tle napis : „Poczta
Polska", obok tego napisu w prawym rogu na jasnym
tle ciemne litery „Zł" i cyfra „1".
Z prawej i lewej strony rysunek znaczka ograniczony jest prostymi liniami.

Pod tym napisem w lewym rogu znajduje się
Godło Państwa.
W dolnej części znaczka na ciemnym tle napis :
„Poczta Polska", obok tego napisu w prawym rogu
na jasnym tle ciemne litery „Gr" i liczba „75".

Część I.

Kolor znaczka — stalowo-niebieski.

8)

1 zł. 50 gr. znaczek.

Wymiary znaczka 25,25 X 36,25 m /m. Rysunek
znaczka o wymiarze 22 X 28 m /m przedstawia
polską łódź podwodną „Orzeł".
W górnej części znaczka na ciemnym tle znajduje
się napis w dwu wierszach : „Polska Marynarka
Wojenna w W. Brytanii".
Pod tym napisem na tle nieba zostały umieszczone :
Z lewej strony ciemny napis : O.R.P. „Orzeł".
Z prawej zaś Godło Państwa. W dolnej części
znaczka na jasnym tle prostokąta ciemne litery
„Zł" i cyfra „1". pod nimi ciemne litery „Gr" i
liczba „50", obok prostokątu na ciemnym tle napis :
„Poczta Polska". Z prawej i lewej strony rysunek
znaczka ograniczony jest prostymi liniami.
Kolor znaczka — czerwono - brązowy.
Powyższe znaczki wykonane są drukiem wklęsłym
ze stalorytów. Papier użyty do druku znaczków
jest gumowany koloru białego bez wodnych znaków.
Znaczki posiadają perforację skrzynkową.

Z prawej i lewej strony rysunek znaczka ograniczony jest prostymi liniami.
§2.
Kolor znaczka — czerwony.

7)

1 zlotowy znaczek.

Wymiary znaczka — 26,5 X 43 m /m. Rysunek
znaczka o wymiarze 23,5 X 40 m /m, przedstawia
Wellington'a i trzy Hurricane'y gotowe do lotu.
W górnej części znaczka na ciemnym tle znajduje
się napis : „Lotnictwo Polskie w W. Brytanii".

Znaczki sprzedawane będą za walutę angielską
wedhig relacji £1, równa się 24 Zł., i w tej samej
relacji za walutę U.S.A. lub kanadyjską według
oficjalnego notowania tych walut w stosunku do
funta.
§3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
15-go grudnia 1941 r.
Minister Skarbu : Henryk

Strasburger
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Z D N I A 3 G R U D N I A 1941 R .
o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1941 r. o Sądach Morskich.

Na podstawie art. 42 dekretu o Sądach Morskich
(Dz.U.R.P. Nr 6, poz. 13) zarządzam, co następuje :
Siedziba Sądu

Morskiego.
§1-

§6.
Za przewinienia popełnione w związku z wykonywaniem swych obowiązków, tudzież uchybienia
godności urzędu, ławnicy ulegają karze dyscyplinarnej.

Siedzibą Sądu Morskiego jest Londyn.

§7.
Kary dyscyplinarne są następujące :

Ławnicy.
§2.
Ławnicy i ich zastępcy składają przed objęciem
urzędu przed przewodniczącym Odwoławczego Sądu
Morskiego następującą przysięgę :
„Przysięgam, że na powierzonym mi urzędzie
ławnika (zastępcy ławnika) Sądu Morskiego będę
sumiennie i gorliwie spełniał powierzone mi
obowiązki, poświęcając im całą wiedzę i doświadczenie, a sprawiedliwość bezstronnie i zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami słuszności
wymierzał".
Przy składaniu przysięgi ławnik podnosi 2 palce
prawej ręki (wskazujący i środkowy) i powtarza za
przewodniczącym słowa przysięgi.

a) upomnienie
b) nagana
c) pozbawienie urzędu ławnika.
§8.
Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych ławników, powołany jest Odwoławczy Sąd Morski.
Orzeczenia tego sądu są ostateczne.
§9.
Rzecznikiem dyscyplinarnym w
dyscyplinarnym jest prokurator.

postępowaniu

§3.
Ławnik winien strzec powagi Sądu i unikać
wszystkiego, co mogłoby uchybiać godności jego
stanowiska lub zachwiać zaufanie do jego bezstronności.
§4.
Ławnik obowiązany jest wypełniać swe obowiązki
zgodnie z ustawami, gorliwie i sumiennie, poświęcając
im całą swą wiedzę i doświadczenie. W szczególności
ławnik obowiązany jest przybywać regularnie na
posiedzenia Sądu, na które został powołany, a
jeżeli zajdzie jakakolwiek przeszkoda, powinien
zawczasu zawiadomić o tym Sąd Morski oraz złożyć
odpowiednie wyjaśnienia.

§10.
Ławnikowi w postępowaniu dyscyplinarnym przysługuje prawo przybrania sobie obrońcy z pośród
osób wymienionych w art. 35 dekretu o Sądach
Morskich.
§11Z chwilą otrzymania przez sąd zawiadomienia o
popełnieniu przez ławnika czynów wskazanych w
§ 6 niniejszego rozporządzenia, Odwoławczy Sąd
Morski może zarządzić nie wzywanie go do pełnienia
obowiązków ławnika, aż do czasu ukończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko niemu.

§5.

§ 12.

Za przeszkodę w rozumieniu art. 12 (2) dekretu o
Sądach Morskich uważa się również pobyt ławnika w
znacznej odległości od miejsca rozprawy.

Przewodniczący Odwoławczego Sądu Morskiego
przesyła odpis wyroku wraz z uzasadnieniem Ministrowi Sprawiedliwości.

Dziennik Ustaw Nr 8
Strażnik
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Poz.23i24

§14.

Sądowy.
§13.

Krój i szczegóły umundurowania strażnika sądowego zostaną określone osobnym zarządzeniem.

Do obowiązków strażnika sądowego należy :
a) przestrzeganie spokoju i porządku na sali
rozpraw podczas posiedzenia sądowego,
b) wykonywanie
rozprawy,

poleceń

§15.
Rozporządzenie niniejsze
dniem ogłoszenia.

przewodniczącego

wchodzi

w

życie z

c) czuwanie nad osobami zatrzymanymi,
Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości :

d) wykonywanie wszelkich zarządzeń przewodniczącego sądu i prokuratora.

Karol Popiel
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAWIEDLIWOŚCI

Z D N I A 18 G R U D N I A

1941 R .

w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie diet sędziów zapasowych i zastępców prokuratorów, zwrotu ławnikom i ich
zastępcom oraz świadkom kosztów podróży i diet, oraz wynagrodzenia biegłych i tłomaczy w związku z czynnościami
Sądów Morskich i Prokuratury.

Na podstawie art. 9, 17, 36 i w związku z art. 11,
12 i 16 Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 30 września 1941 r. o Sądach Morskich
(Dz.U.R.P. Nr 6, poz. 13), na czas wyjątkowych
okoliczności wywołanych wojną, zarządza się co
następuje :
Art. 1.
W razie powołania sędziego zapasowego lub zastępcy prokuratora do pełnienia czynności w Odwoławczym Sądzie Morskim lub Sądzie Morskim, sędzia
lub prokurator otrzymuje diety za każdy dzień
pełnienia czynności. Dieta dzienna w Odwoławczym Sądzie Morskim wynosi £1 sz.10, w Sądzie
Morskim £1 sz.5.
Jeżeli sędzia lub prokurator pełni czynności dla
których został powołany poza siedzibą Sądów
Morskich lub Prokuratury lub poza miejscem swego
zamieszkania, otrzymuje ponadto zwrot kosztów
przejazdu pociągiem w klasie 1-szej i ryczałt na
pokrycie kosztów dojazdu w wysokości określonej
zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia
1940 r. (Dz.U.R.P. Nr 1 /41).
Art. 2.
Ławnik lub zastępca ławnika powołany przez
Sąd Morski do uczestniczenia w rozprawie, otrzymuje
diety w wysokości £1 sz.5 dziennie.

W razie pełnienia czynności poza miejscem swego
zamieszkania ławnik lub zastępca ławnika otrzymuje
ponadto zwrot kosztów przejazdu pociągiem w ki. I-ej
oraz ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu w wysokości określonej w ust. 2 art. 1.

Art. 3.
Świadkowie wezwani do osobistego stawiennictwa
przez Sąd lub prokuratora otrzymują :
a) świadkowie będący urzędnikami władz administracji rządowej, wezwani do miejscowości nie
będącej siedzibą urzędu w którym świadek pełni
obowiązki służbowe — diety, zwrot kosztów podróży
i ryczałt na dojazdy, wedle norm ustalonych w
zarządzeniach Ministra Skarbu z dnia 29 stycznia
1940 r. (Monitor Polski z dnia 10.11.1940 r. Nr 24/33,
poz. 13), z dnia 27.XII.1940 r. (Dz.U.R.P. Nr 1 /41)
i z dnia 12.Y.1941 r. (Dz. U.R.P., Nr 3/41).
b) inne osoby—ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania, ewentualnie zwrot utraconego zarobku w
wysokości, którą oznacza sędzia przewodniczący
rozprawy lub wzywający prokurator wedle swobodnego uznania. Łączna suma nie może jednak przewyższać kwoty £1 dziennie. Jeżeli świadek został
wezwany do miejscowości położonej poza miejscem
jego zamieszkania, otrzymuje ponadto zwrot kosztów
przejazdu pociągiem w klasie Ill-ej.
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Art. 4.

Biegły wezwany przez Sąd lub prokuratora do
wydania orzeczenia, otrzymuje wynagrodzenie za
pracę, ewentualnie zwrot wydatków niezbędnych do
jej wykonania. Łączną sumę ustala sędzia przewodniczący rozprawy lub prokurator wedle swobodnego
uznania, przy uwzględnieniu rodzaju i rozmiarów
pracy oraz straty czasu.
Biegły, wezwany przez sąd lub prokuratora do
miejscowości nie będącej jego miejscem zamieszkania, otrzymuje ponadto zwrot kosztów przejazdu
pociągiem w kl. I-ej.
Art. 5.
Za tłomaczenie aktu (dokumentu) na polecenie
sądu lub prokuratora, sąd lub prokurator przyznaje
tłomaczowi wynagrodzenie, biorąc za podstawę
stawkę : 1 gwinea za 1000 słów.
Jeżeli przedłożenie tłomaczenia związane jest z
osobistym stawiennictwem tłomacza, lub też jeżeli
tłomacz jest wezwany w tym charakterze do uczestniczenia w rozprawie lub przesłuchaniu, sędzia
przewodniczący rozprawy lub prokurator przyznaje
tłomaczowi wynagrodzenie wedle zasad ustalonych
w art. 4 ust. 1, dla biegłych. Przepis ust. 2 art. 4 ma
zastosowanie także i do tłomaczy.
Art. 6.
Do należności osób wojskowych wezwanych przez
Sąd lub prokuratora w charakterze świadków,
biegłych i tłomaczy, mają zastosowanie przepisy

Dziennik Ustaw Nr 8

rozkazu Naczelnego Wodza i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 31 października 1940 r. L 1590/
IV /Int /40 o należnościach za podróże służbowe,
delegacje i przeniesienia w czasie wojny na terenie
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji.

Art. 7.
Wypłata należności określonych w przepisach
niniejszego rozporządzenia, a przyznanych postanowieniem sądu lub prokuratora, następuje bądź
natychmiast po ukończeniu czynności i zwolnieniu
przez Sąd lub prokuratora, bądź też w drodze zlecenia
wypłaty skierowanego przez sąd lub prokuratora do
kasy Ministerstwa Skarbu.

Art. 8.
Przepisy kodeksu postępowania karnego oraz
przepisy szczególne o ile odnoszą się do należności
świadków, biegłych i tłomaczy, pozostają w mocy
jeżeli rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej.

Art. 9.
Rozporządzenie
dniem ogłoszenia.

niniejsze wchodzi

w

życie z

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości :
(—) Karol Popiel
Minister Skarbu : (—) Henryk Strasburger

Dziennik Ustaw Nr
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Część II
DZIAŁ URZĘDOWY
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 grudnia 1941 r. o stanie wojny
z Japonią
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DZIAŁ URZĘDOWY
POSTANOWIENIE PREZYDENTA
Z DNIA

11 G R U D N I A

RZECZYPOSPOLITEJ
1941 R .

o stanie wojny z Japonią.

Na podstawie art. 12, lit. f) ustawy konstytucyjnej
stanowię na wniosek Rady Ministrów, że Rzeczpospolita Polska znajduje się, począwszy od dnia 11 grudnia 1941 r., w stanie wojny z Imperium Japońskim.
Londyn, dnia 11 grudnia 1941 r.

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Raczkiewicz
w /z Prezesa Rady Ministrów : Stanisław

Mikołajczyk

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych :
Edward Raczyński

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU
Z D N I A 24 P A Ź D Z I E R N I K A 1941 R .
w sprawie oprocentowania biletów skarbowych Serji W m .

§1.

§2.

Na podstawie art. 6 ust. (1) ustawy z dnia 24 marca
1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz.
U.R.P. z 1939 r. Nr 46, poz. 297) ustalam wysokość
odsetek dla biletów skarbowych Serji W I I I na 2 od
sta w stosunku rocznym. Odsetki płatne są zgóry za
okres roczny.

Obwieszczenie niniejsze obowiązuje od dnia wypuszczenia biletów skarbowych Serji W III.

Minister Skarbu : Henryk

Strasburger

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Williams, Lea & Co., Ltd. w Londynie.
Cena

1

szyling.

Numer niniejszy można nabywać w Ministerstwie Sprawiedliwości 39, St. James Street.

