
Dziennik Ustaw Nr 6 

"Art. 45. Utrata praw publicz,"1ych o.bejmuje utratę 
biernego. i czynnego prawa wyboru do. wszelkich ciał 
u stawodawczych, samorządowych oraz do innych im:ty
tucji prawa publicznego, udziału w wymiarze sprawiedli
wości, utratę urzędów i stano.wisk publicznych i zdol
ności do ich uzyskania, utratę posiadanego stopnia woj
skQwegQ i powrót do stQpnia szerego.wca Qraz utratę zdol
ności do uzyskania wyższego. stopnia wojskowego". 

Art. 108. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
Q ulgach w odbywaniu służby wojskowej przez' studen
t ów szkół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 173) wpro
w adza się następujące zmiany: 

1) wart. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 skreśla się wyrazy 
"i prawo do odbycia skróconej zasadniczej służby 
wojskowej", 

2) wart. 13 v..st. 2 skreśla się wyrazy "i do odbycia 
skróconej zasadniczej służby wojskowej". 

Art. U19. VI art. 13 ust .. 1 dekretu z dnia 14 kwiet
nia 19/! 8 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wo.jska 
P olskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpie
CZc:.'lstwa publicznego., członków Ochotniczej Rezerwy 
Milicji Obywatelskiej Qraz ich rodzin (Dz. U. R. P. Nr 21, 
poz. 139) po wyrazach "zachQwał prawo. do" dodaje się 
wyrazy "co najmniej połowy". 

Art. 110. 1. Minister Obrony Narodowej w porozu
mieniu z Ministrem Administracji Publicznej lub wła
d ze przez nich uPQważnione mogą zwolnić od powszech
nego obowiązku wojskowego osoby ubiegające się 

Q nabycie obcego. obywatelstwa oraz osoby, które naby
ły obce obywatelstwo zgQdnie z przepisami obcego pra
·wa. 
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2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu 
z Ministrami Administracji Publicznej i Spraw Zagra
nicznych określi w drodze zarządzenia tryb postępowa"" 
nia przy udzielaniu zwolnień od powszechnego 'Jbowiąz
ku wojskowego, o których mowa w ust. 1. 

Art. 111. 1. Osoby, przebywające za granicą, które 
uchylają eię od wykonania obowiązku wojskowego, oraz 
osoby, przebywające za granicą bez wymaganego Z€ZWo
lenia władz wojskowych (art. 75), mogą być pozbawione 
o.bywatelstwa polskiego. 

2. Minister Admin istr acji Publicznej w porQzumie
niu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Spraw Za.granicznych określi w dro,Jze 
rozporządzenia właściwość władz i tryb P9stępowania 
w sprawach, w ymienionych w ust. 1. 

Art. 112. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
traci moc ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszech
nym cbow.iązku w ojskowym (Dz. U. R. P. z 1938 r. 
Nr 25, poz. 220 i z 1945 r. Nr 8, poz. 37). 

Art. 113. Wy~nanie ustawy porucza się Ministro
wi Obrony Narodowej. 

Art. 114. Ustawa wcho.dzi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia o.głoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitp.j: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski 
Marszałek Polski 
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US .TAWA 

z dnia 4 lutego 1950 f. 

o poborze rekruta. 

Art. l. Zezwala się na przeprowadzenie w 1950 r. 
poboru rekruta. 

Art. 2: Powołanie poborowych . w 1950 f. do odby
da zasadniczej służby wojskowej następuje w ramach 
stanu liczebnego wojska,. którego granice zakreśla 
budżet na rok 1950. 

• Art. 3. 'Wykonanie .ustaWy porucza się Ministro-
wi Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem 
Administracji Publicżnej. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent RzeczyposPo.litej : B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski 
I>b. ;~ ałek Polski 

Minister Administracji Publicznej: W/. Wojski 
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USTAWA 

z dnia 4 lutego 1950 r. 

o dokonywaniu zmian podziału admi.nistracyjnego Państwa. 

Art. 1. 1. Utworzenie n oweg·o województwa, znie
sienie istniejącego, zmiana jego granic lub nazwy na
st~puje - z wyjątkiem p rzypadku, przew idzianego 
w ust. 3 - w drodze ~~t~,~.J' 

2. Zmiana siedziby władz wojewódzkich następuje 
w drodze rozpmządzenia Rady :Ministrów, wydanego na 
wniosek IvIinistia Adniii'i.l,stra·ć]i ·Publicznej. 

J. Włączen;e w całości l u0 \V cz~ści gmin wiejskich 


