
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 22 sierpnia 1964.r. Nr. 5. 

·--------~----------------------------------------------------------------------

poz. 7. 

cz~sc r. 

ROZPORZ4J)ZENIE MINISTRii OBRONY NiillODOWFJ' 
z dnia 19 sierpnia 1964r. 

o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
6 sierpnia 1964.r. o przy znaniu szeregowcom i pod.af'iD3rom 
~terenom Polskich Formacji Wojskowych z lat 1914-1921 
stopnia tytularnego podporucznika Polskich Sil Zbrojnych •••• stOC".24. 

---~------------~---------------------------~-----------------.-------------~---
CZĘ5ó I. 

7. 

R<YlPORZ..;l)ZENlli MINISTR.ń OBRONY NiillOOOWEJ 
z dnia 19 sieOC'pnia 1964r. 

o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
6 sierpnia 1964,r. o przyznaniu szeregowcom i podoficerom 
-weteranom Polskich Formacji Vojskowych z lat 1914-1921 
stopnia tytularnego podporucznika Polskich Sil Zbrojnych. 

Na podstawie art.2 ust.l, 4 i 5 dekretu Pre zyd.enta Rzeczypospolitej z dnia 6 
sierpnia 1964,r. o przyznaniu szeregowcom i podaf'icerom-:vreteranom Polskich Formacji 
Wojskowych z lat 1914--1921 st~pnia tytularnego podporucznika Felskich Sil Zbrojnych 
/Dz.U.H.~.Nr.4 z 1964,r.,poz.6/ zarz~dzam co następuje : 

.Art. 1. 

Byli członkowie Polskich Formacji Wojskoriych, niezależnie od obecnego rrucJsca ich 
zamieszlamia, nie posiadaj~cy stopni oficerskich i pragn~cy otrzymać przyznanie stop
nia tytularnego podporucznik.a Polskich Sil Z'łrojnych składaj~ podania Ministrowi 
Obrony Narodowej. 

lirt. 2. 

Wylegitymovranie się z udziału w powyższych formacjach następuje : 
1. przez przedstawienie Ministrowi Obrony Narodov~ej oryginalnych dolrum:mtów1 

stwierdzaj~cych ten udział, będź 
2. urzez udowodnienie Ministrowi Obronv Narodov~ej powyższego udziału : 
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a/ powołaniem się na dostępne do przejrzenia listy imienne powyższych farllf\cji 
wydane w Polsce przed 1 września 1939;r., 

b/ powołaniem się na dostępne do przejrzenia wydawnict,va., jak opisy walk, 
wspomnień uczestników, księ.g pamię.tkowych, 

c/ wiarogodne zeznania świadków • 

.Art. ~-

Do ..'._,.:..:;'::ld~-tawionego Ministrowi Obrony Na.rodowej podania o przyznanie stopnia tytul.ar
nogo poc_porucznik.a Polsld.ch Sił Zbrojnych należy załę.czyć oświadczenie o sędor..;ej„nie
karalności za przestępstwa. ucłzybiaję.ce godności staru of'icorskiego tudzież o przyję
ciu na siebie, w razie nastę.pienia przyznania, obowię.zkll zachowania godności stam 
oficersld.ego i podlegania odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz przed of:t.oarak!s:t. 
sę.dami honorowymi. 

.Art. 4. 
Celom zdecydowania, czy złożone podania o przyznanie stopnia tytularnego podporuozn -
ka Po1sld.ch Sił Zbrojnych nadaję. się do uwzględnienia, Minister Obrony Narodowej po -
wołuje komisję w składzie czterech os5b, której sam przewodniczy. 
W razie odmownej decyzji Minister Obrony Narodowej zawiadamia o tym petenta z pod.nniem 
powod.ów odmowy• 

Art. 5. 
Tytularnym podpo!'"~czni.kom Polsld.ch Sił Zbrojnych przysługuje noszenie nund.uru wojsko
wego za granicę. w tych razach, gdy to przysługuje o~icerom s2użby stałej, rezerwy lub 
w stanie spoczynku. 
'Iytularni podporucznicy Polsld.ch Sił Zbrojnych noszę. wtedy IlWldur z odznalrami stqpnia 
i guzikami koloru złotego. 
'Występuję.cy w rrundurze tytularni pod.porucznicy Polskich Sił Zbrojnych sę. zwolnieni 
od noszenia uzbrojenia. 

.:irt. 6. 

Tytularni podporucznicy Polskich Sił Zbrojnych przy pisemnym wymienieniu mvego stop
nia używaję. skrótu "ppor.tyt.". Przy ustnym podawaniu stopnia nie wymieniaję. okresle
nia "tytularny" • 

lirt. 8. 
Ro~porzę.dzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

MINISTER OBRON'[ Nl,RODD"lI&J 
/-/.,';ntoni B.Brochw:i.cz-wwiński 

płk.dypl. 

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 


