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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

Z DNIA 30 CZERWCA 1945 R. 

o zwalnlanlu z czynnej słu.iby wojskowej osób, podlegających demoblllzacJI na podstawie zarządzenla Prezydenta 
· ·Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1945 r. o częścloweJ demoblllzacJl. 

Na podstawie art. 195 ustawy z dnia. 9 kwietnia 
1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym 
(Dz. U.R.P. Nr. 25, poz. 220) i w związku z zarzą
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
28 czerwca. J 945 r. o częściowej demobilizacji, 
zarządzam co następuje : 

§ 1. 

Zwolnienie z czynnej służby woj~kowej osób, 
podlegających demobilizacji -w myśl zarządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 
l945· r . o częściowej demobilizacji, następuje na 
podst.a.wie indywidualnych próśb za.interesowanych. 
Prośby należy przedstawiiw drogą. służbową. do 
Ministerstwa Obrony Na.rodowej. 

§ 2. 
(1) ~a podstawie indywidualnych próśb zwol

nienie następować będzie w następującej kolej
ności : 

a) zaliczeni do kategorii " E " zdolno~ci do sluiby 
wojskowej. 

b) po!liadający przekroczony 40 rok życia, 
c) posiadający na utrzymaniu rodzinę (i.ona 

conajmniej jed no dziecko), 
d) posiadający kategorię " D " zdolności do 

służby wojskowej , 
e) posiadający przekroczony 30 rok życia, 
f) 'l.onaci, o ile nie są zu.liczeni do grupy c), 

g)inni. 
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(2) O zwolnieniu decyduje Minister Obrony Naro
dowej, względnie upoważniona przez niego władza 
wojskowa. 

§ 3. 

( l) Zwolnienie z czynnej służby wojskowej na 
podstu.wie niniejszego rozporzą,dzenia. nastąpi po 
uzyskaniu zezwolenia właściwych władz miejsca 
za.mieszkania zain-teresowanego na. jego powrót w 
cha.rak-terze osoby, nie wchodzącej w skład Polskich 
Sił Zhrojnyr.h, h1h zezwolenie wlad1. innego kraju, 
w któr.Ym zointeresowany chce się osiedlić. 

(2) Do c;,;asu uzyskania takiego zezwolenia żołnie
rze zakwalifikowani do zwolnienia. przebywać będą. 
w obozach: 

a.}-iolnierze z 2 Korpusu i Jednos-tek Woiska. na 
Środkowym Wschodzie - na terenie Włoch, 

b) żołnierze z innych jednostek wojska., ni.i 
wymienione "\\- punkcie a), oraz żołnierze z 
marynarki wojennej i sił powietrznych - na 
-terenie Wielkiej Brytanii. 

N ;:i,leiności żołnierzy, podlegających zwoh1ieniu na. 
podst.awie niniejszego rozporzą.dzenia, w okresie 
przebywania w obozach demobilizacyjnych, oraz 
inne świadczenia w związku ze zwolnieniem z 
c~ynnej służby wojskowej, ureguluj9t odnośne prze
pIBy. 

Kierownik Ministerstwa Obrony N a.rodowej : 
M. Kukieł Gm. Dyw. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ORRONY NARODOWEJ 

Z DNIA 30 CZERWCA 1945 R. 

o zwalnianiu z czynnej służby wojskowej ochotnlk6w, obywateli państw obcych. 

::':\fa podstawie art. 8 ust. (3) usta.wy z dnia 
9 kwietnia. 1938 r. o powszechnym obowiązku 
wojskowym {Dz. U.RP. Nr. 25 , poz. 220), zarzą
dzam co następuje ; 

§ 1. 

Zwolnienie z czynnej służby wojskowej ochot
ników) obywateli pa11stw obcych, na.stępuje na 
podstawie indywidua1nych próśb zainteresowanych 


