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Art. 7. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Kultury i Sztuki. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia. Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 
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USTAWA 

z dnia 'W lipca 1950 r. 

{} znic!lieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunl<n do obywateli, którzy zgłQsiłi swą przynależność 

do narodowo~ó niemieckiej. 

Uwzględniając wkład w pracy nad odbudovvą kraju 
większości obywateli, którzy - ulega; ącnaciskowi oku
panta hitlerowskiego-zgłosili swą przynależność do naro
ciO\vości n iemieckiej oraz mając na u wadze wzmocnien·ie 
i ugrunto'l"anie władzy ludowej i jej osiągnięci a we 
wszystkich dziedzinach życia poEtycznego, gospodar
czego i spolecznego - Sejm Ustawodawtzy w sżóstą 

rocznicę Odrodzenia Polski uznaje, że dojrzały warunki 
ci.la zi'liesienia w stosunk u do t ych obywateli istniejących 
dotąd sankcji oraz ograniczell w korzystaniu przez nich 
z pcbi praw obyw ::l telskich. 

Z tej przyczyny stanowi się , co następuje : 

Art. 1. 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczę

te umarza się, przeciv,-!w obywatelom polskim, którzy 
w czasie wojny po-.'niędzy 1 września 1939 r . a 9 maja 
1945 r. zgłosili przynależność do narodowości niemiec

'k.ej lub uprzywilejowanej przez okupanta, bądź też 
zgłosili pochodzenie niemieckie. 

2. Kary, orzeczone za czyny, okreś1.-one w ust. 1, 
w całości lub w części nie vi ykonane oraz orzeczoną 

utratę praw publicznych i obywatelskich praw honoro
wych - darowuje się. 

Art. 2. Przepisy art. lnie mają zastosowania do 
osób, które popełniły przestępstwo z dekretu z dnia 
31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko
hitlerowskich zbrodniarzy, winnych zabójstw i znęcania 
się nad - ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców 
Narodu Polskiego (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 69, poz. 377, 
z 194,1' r. Nr 65, poz. 390, z 1948 r. Nr 18, poz. 124 
oraz z 1949 r. Nr 32, poz. 238). 

Art. 3. Upoważnia się Radę Ministrów do wyda
n ia w drodZe rozporządzenia przepisów dotyczących 
wykonania ustawy. 

Art. 4. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów oraz wszystkim ministrom. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 22 hpca 
1950 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: w z. Al. Zawadzki 
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USTAWA 

z dnia 21 lipca 1950 r. 

o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. , 

Art. 1. Upoważnia się Rząd do wydawania dekre

tów z mocą ustawy według zasad, ustalonych w prze
pisach art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 

,1947 r.o ustroju i zakresie działania najwyższych orga

nó"j Rzeczypospolitej Polskiej , na okres od dnia zam

knięcia sesji Sejmu Ustawodawczego, otwartej w dn ju 

26 kwietnia 195Q r., do dnia otwarcia następnej sesJi. 

Art. 2. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i wszystkim ministrom. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w ŻyCIe z dniem ogłosze-
nia. 

P rezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: w z. 'Al. Zawadzki 


