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wojskowej tego pal1sLwa., ·ualeiy wystąpić o jej 
uzyskanie przed usta.niem tyoh obowiązków, a 
najdalej w ciągu sześciu miesięcy od daty zwol· 
nienia.. 

(2) Jeżeli strona udowodni, że uchybienie ter
minowi określonemu w ust. ( l) n~tąpilo bez jej 
winy, z powodu przeszkód nie do przezwyciężenia, 
może ona w ciągu jednego miesiąca od ustania 
przeszkody prosić władzę określoną w a:rt. 3 o przy
wrócenie terminu. 

(3) Podania o wyrażenie zgody na.leży wnosić do 
właściwego urzędu konsularnego, a w razie pobytu 
strony w .Kraju do właściwej powiatowej władzy 
administracji ogólnej. 

(4) Niezłożenie podania w terminach określonych 
w ustępach poprzedzających lub prawomocne orze
czenie,· odmawiające zgody, powoduje utratę oby
watelstwa polskiego. Władzami właściwymi do 
stwierdzania. utraty obywatelstwa są władze prze
widziane w art. 3. 

Art. 5. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych 
może udzielić obywatelom polskim, przebywającym 
w oznaczonych krajach sprzymierzonych, ogólnego 
zezwolenia. na pełnienie obowiązków w wojsku lub 
w poszczególnych orgal)izacjach wojskowych tych 
krajów. 

Art. 6. 
Wydane dotychczas przez Ministra. Spra,v Woj

skowych oraz organy mu podległe lub przez urzędy 
zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia 
na przyjęcie obowiązków w wojsku państw sprzy
mierzonych lub w organizacjach wojskowych tych 
pa..ństw uznaje się za należycie wydane w rozumienia 
art. 115 ust. (l) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o 
powszechnym obowią:zku wojskowym (Dz. U.R.P. 
Nr. 25, poz. 220). 
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Art. 7. 

Utrata obywatelstwa, następująca w wyniku 
przepisu art. 115 ust. (1) ustawy z dnia 9 kwietnia 
1938 r. o powseechnym obowi.ą,zku wojskowym bądź 
w wyniku przepisu art. 4 ust. (4) niniejszego dekretu, 
nie obejmuje żony i dzieci trac~cego obywatelstwo. 

Art. s. 
Przepisów art. 177 ustawy z dnia 9 kwietnia 

1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym nie 
stosuje się do osób, które nie utraciły obywatelstwa 
na skutek zastosowania przepisów niniejszego dek
retu. 

Art. 9. 

Dekret mmeJszy traci moc obowiązującą w 
terminie określonym przez rozporządzenie Rady 
Ministrów. · 

Art. 10. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza si~ Mini, 
strom; Spraw W6wnętrznych, Spraw Zagranicznych 
i Spraw Wojskowych. 

Art. 11. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej , Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojsko
wych : Sikorski. 

Minister Spraw Wewnętrznych: St. Mikołajczyk. 

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych: E. Raczyński. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
Z DNIA ó LIPCA 1942 R. 

o z.mianie tabeli stanowisk dla władz., urz.ędów, z.akladów i instytucyj państwowych. 

Na podstawie· art. 11 ust. (3) usta.wy z dnia. 17 
lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. 
U.R.P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się, co następuje: 

Par. I. 

Ta.belę stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i 
instytucyj państwowych-stanowią.cą- za.łącznik do 
rozporządzenia Ra.dy Ministrów z dnia I 9 grudnia 
1933 r. (Dz. U.R.P. Nr. 102, poz. 780), zmienioną 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 
1936 r. (Dz. U.R.P. Nr. 52, poz. 370), z dnia 21 stycz· 
nia 1937 r. (Dz. U.R.P. Nr. 9, poz. 67), z dnia 12 
lipca 1937 r. (Dz. U.R.P. Nr. 55, poz. 431), z dnia. 24 
listopada 1937 ~· (Dz. U.R.P. Nr. 83, poz. 603), 
z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz. U.R.P. Nr. 13, poz. 
91) i z dnia 20 marca 1938 r. (D7.. U.R.P. Nr. 22. 

poz. 195) oraz z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz. U.R.P. 
Nr.· 14, poz. 79)-uzupełnia się w sposób nastę
pujący: 

W Ministerstwie Prac Kongresowych, utwo• 
rzonym dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
6 lipca 1942 r. (Dz. U.R.P. Nr. 6, poz. 12) tworzy 
się stanowisko „ Sekretarz Generalny" w kat. I, 
następujące w kolejności stanowisk po stanowisku 
Ministra. 

Par. 2. 
• 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iycie z 
dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów, : Sikorski . 

Minister Prac Kongresowych : M. Seyda. 

Thxz.ono 2 polecenia Ministu Sprawiedliwości w Dt\lkaroi John Bale & Stllples limited w Londynie. 

Cena 2 pensy. Numet niniejs2y można nabyw2.ć w Minisremwie Sprawiedliwości J9, St. James Sttcet. 


