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256~ 

Ustawa 
z dnia 23 marca 1>922 r. 

... 

O podstawowych. obowiązkach i pra\wach ofice
rów Wojsk Pol5kich. 

TYTUŁ I. 

Postanowienia wstępne. 

I\rt. 1. Wc;>jsko Narodowe, siła zbrojna Państwa, 
be:dące obroną i ostojZl ' niepodległości i wolności 
Rzeczypospolitej, b~dzie po wsze czasy podlegać 
opiece Narodu. 

.Art. 2. Oficer jest żołnierzem-obywatelem, na 
którym spoczywa szczególny obowiązek-- brpnienia 
Ojczyzny i gotowości w każdej chwili oddania życia 
w Jej obronie. 

W szczególności winien on służyć za wzór mi
łości Ojczyzny i honoru, pełnić zawsze wiernie i uczci
wie słlilżb~ narodowll, ayć dbałym, sprawiedliwym 
dow6d(ą, opiekunem i wychowawc~ podwładnych 

żołnierzy, posłusznym i oddanym podwładnym . szcze· 
rym i doskonałym kolegą, oraz życzliwym współoby· 
watelem całej ludności, której praca i patrjotyzm SCl 
warunkiem siły wojska. 

I 

I\rt. 3. Oficerem Wojsk Polskich może być 
nieposzlakowany obywatel Państwa Polskiego, odpo
wiadający przewidzianym ustawowo warunkom. któ
rego patrjotyzm polski nie ulega żadnej wątpliwości. 

Obywatele paIjstw innych mogą w wyjątkowych 
wypadkach pełnić służbę w Wojsku Polskiem kon· 

I traktowo za osobnem zezwoleniem Prezydenta Rze
czypospolitej. 

TYTUŁ Ił. 

Ofic:erowie zawodowi . 

Roz dz i al I. 

ro~tanowienill ogólne. 

l\rt. 4. Korpus oficerski Wojsk Polskich składa 
się z oficerów poszczególnych korpusów osobowych. 

Poszczególne korpusy są równe co do wartości 
. wzajemnej i nie zachodzi mi~dzy niemi żaden stosu· 



" I 

452 Dziennik Ustaw. Poz. 256. ]1(932. 

nek podrzędności, ani nadrzędności, są one wszystkie 
współrzędne. 

l\rt. 5. Poszczególnemi korpusami oficerskie-
mi są: 

1) korpus oficerów piechoty, 
2)" " "jazdy, 
3)" ., "artylerji, 
4).. Ił .. inżynierji i saperóW, 
5).. Ił "aeronautycznych, 
6) I .. ., .. łączności, 

• 7).. .. .. kolejowych, 
8).. .. .. samochodowych, 
9). " .. taborowych, 
10). " • żandarmerji, l1j / .. .. .. kontrolerów, 
12.. ., • sądowych, 
13.. lO .. sanitarnych, 
14).. " "intendentów, 
15) Ił Ił "uzbrojenia, 
16).. Ił ) " geografów, 
17).. .. "weterynaryjnych, 
18)" .. lO administracji, 
Generałowie tworzą ()dr~bny korpus osobowy. 

l\rt. 6. W skład korpusu oficerskiego Wojsk 
Polskich . wchodzą . oprócz . oficerów, . wymienionych 
wart. 5 niniejszej ustawy, duchowieństwo wojskowe 
i Oficerowie maryMrki woj~nnej, o których traktują, 
oddzielne ustawy_ 

l\rt. 7. Oficerowie poszczególnych korpusów 
osobowych, powoływani przez Ministra Spraw Woj
skowych do prac Sztabo Generalnego, nie tworzą ' 
oddżielnego korpusu, lecz pozostają w swych korpu
sach osobowych. . 

Kierownictwo wyszkolenia i kształcenia tych 
oficerów należy do Szefa Sztabu Generalnego, który 
współdziała w kwalifikowaniu oraz w przedstawianiu 
na przydziały. 

. . Oficerowie Intendentury są szkoleni w Szkole 
'Sztabu Generalnego. 

Art. 3. Pttenieslenie oficera z J~dhego korpusu 
ośoboWego do drugiego może nastąpić jedyl1ie ha 
prośb1 oficera. Wyjątek stanowi awans na generała, 
kiedy oficer automatycznie przechodzi do korpusu 
generałów. Jednakże dla pot~zeb wojska władze 
wojskowe mogą zarządzić tzasowe przydżiały ' fice
rów do dowolnych rodzajóW służby wojskow.ej i od
dźiałów. 

Waruhki przenoszenia ustalI' tOlporządlenie Pre
zydenta Rzeczypospolitej. 
. Oficer, przeniesiony do korpusu kOhtrolerów, 
oraz oficer tegoż korpusu; awansowany na generała, 
nie może być przez czas prlebywania w stanie czyn
nym lub nieczynnym pond\vt1ie przeniesiony do in
nego korpusu osobowego., w2gl~dnle utyŁy do innego 
rodzaju służby. 

Oficer korpusu· kontrolerów oraz oficer tegoż 
korpusu, awansoWany ha gert~rała , przeniesiony do 
rezerwy. lub w stan spoczynku, w razie powołania 
do służby wOjskowej, lub przyjęcia z rezerwy po
nQwnie na oficera zawbdowego (art. 101) nie moie 
być użyty do słutby w korpusie kontrćlerów. 

III 

l\rt. 9. . W Wojsku Polskiem ustanawia si~ na
stępujące stopnie oficerskie: 

I. W korpusach osobowych, wyszczególnionych 
w punktach od 1 - 18 wart. 5. 

a) Oficerowie młodsi: 
1) podporucznik, 
2) porucznik, 
3) kapitan (w jeździe rotmistrz). 

b) Oficerowie sztabowi: 
4) major, 
5) podpułkownik, 
6) pułkownik. 

U. W Korpusie Generałów: 
7) Generał Brygady, 
8) " Dywizji, 
9) .. Broni, 

10) .. Marszałek Polski. 

Art. 10. Służbę oficerską w WOjśku POlskie m 
ml4si rozpotząć każdy żołnierz polski ód stópnia 
podporucznika. . 

l\rt. 11. Pierwszy stopień oficerski - podpo
rucznika, zarówno jak i następne - przy aWansach 
są nadawane przez Preży<;lenŁa Rzeczypospolitej 
na whiosek Mlhistra Spraw Wojskowych. 

l\rt. 12. Mianowanie podporucznikiem oraz 
każdorażowy awans zosbją stwierdzone przeź wyda
nie oficerowi patentu, przycżem w patencie winna 
być uwidoczniona data oraz liczba starszeń:§twa 
i korpus osobowy, w jakim mianowanie lub awans 
nastąpiły. 

Wsżelkie miatlOvJahitt i a\J.Ianse winny być ogła
szane w dzienniku urzędowym Ministerstwa Spr~w 
Wójskowych. . 

,l\rt. 13: Przepisy o uct1tirtduróWaniu ustala na 
wniosek Ministra · Spraw Wojskowych Prezydent Rze
czypospolitej w drodze rózporzitdienla, prżeplsy zas 
co do noszenia munduru - wyda Minister Spraw 
Wojskowych. 

l\rt. 14 Oficer może się znajdować: 
a) W stanie czynnym; 
b) w stańie hieczynnym; 
c) w staniE! spóczyrtku. 

lUt. 15. Oficer inajdilje sit\ \li stEińie czynnym, 
gdy pełni służb~ rttł stanowisku, pfzewidzianem eta
tami wojska. 

Wszystkie stanowiska~· przewidziane etatami, 
winny być obsadzone wetłłu~ starsteństwa, na pod
stawie odpowiednich kwalifikacji, priez oficerów 
w odpowledriitli sttlprWich. . , . 

Stahowlśka, WolM Ha ~kutek zillijtłoWat1la sii!; 
peWMj i1ośt:i cficiilriilw Vi . stMi~ hiectyt1hył11, Wlfit1y 
pozostać cz~ściowó wakujące. Ilość wak.lljąty~h stli
nówisk o~reśla rozkaż Ministra Spraw WOjskOWych. 

i\rt 6. Ofiter tnajduJe si~ W gtanie r'tietzyń~ 
nym, gdy tUISOWO liie pełni ~łuźby :z przyl!zyn, 
przewidzianych wart. 65 niniejszej ustawy. 

I\rt. 17. Oficer zl1ajduje si~ w stanie . spo
czynku; gdy 40stał lwolhlOhy od pełn·ieftlit !iłutby na 
stanowIsku; prleWidżiaf1eh1 ęteitattll wojske., t po-
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'wadów i na waru'nkach, prżewidzianych w ustawie 
emerY,tal~ej. 

, ' ,' . ,., ' f ' -- • 

. f\rt: 18. Oficerowie krewni w linji bocznej do 
tzwartego stopnia włącznie, powinowaci do drugiego 
stopnia włącznie, oraz zstępni i wstępni-nie mogą 
równocześn ie pełnić funkcji O charakterze 9osP9dar
czym i kasowym w tym samym oddziale, zakładzie 
lub urzędzie wojskowym, oraz pełnić równocześnie 
funkcji o powyższym charakterze w oddziałach, za
kładach i urzędach, które są sobie bezpośrednio 
podporządJwwane pod względem gospodarczym lub 
kasowym. 

R o z d i i· a ł 11. 

Warunki mianowani~ ,~na podpbrucz:nika. 

Rrt. 19. 'Podpo'rucznikiem w · korpusach, prze
widzianych w punktach . od 1 do 10 włącznie art. 5 
niniejszej ustawy, mianowany zostaje ten, kto odpo
wiada warunkom, wyszczególnionym pod f\) lub B) 
niniejszego artykułu: 

. o;, ł ~ , ,_ " 

:: '., : ,'~ . . " 1\. 

1) Ukończył korpus kadetów lub szkołę średnią 
zegzamihem dojrzałości, albo złożył egzamin z .wy

. ~sżtałcenia ogólnego, będący uproszczonym egza
. , : minem dojrzałości; 

. 2) ukończył szkołę podchorążych iodbyl trzy-
. " rtIiesięczną służbę w jednym z rodzajów służby woj
' : ,sk9wej, wyszczególnionych w punktach od 1 do 8 

włącznie art. 5 niniejszej ustawy; 
. . 3) otrzymał dyplom z ukończenia szkoły ofi

' c, cęrskiej o kursie conajmniej dwuletnim, a W tym czasie 
przebył trzy mie:!siące w jednym z rodzajów służby 
wojskowej, wymienionych w punkcie poprzednim; 

, ,; :". 4) posiada kwalifikacje moralne i służbowe bez 
" tatżutu. 

B. 
1) Odbył conajmniej trzy lata ~łużby -wojskowej 

f otrzyrnałstopień plutonowego; 
2) zdał egzamin do szkoły oficerskiej, wykazu

jący wykształcenie ogólne w zakr~sie conajmniej 
programu szkoły powszechnej; 

3) po przesłuchaniu dwuletniego kursu w szkole 
oficerskiej, uwzględniającej w swym programie pod-

. niesienie poziomu wykształcenia ogólnego i wojsko
wego, zdał z pomyślnym wynikiem egzamin na pod

. porucznika; 
,', 4) posiada kwalifikacje moralne i stużbowe bez 

. 'f.,Zarzutu. 

Art. 20. Podporutztlikiem w korpusath, prze
wld:tianyth watt. 5 punkt 12 i 13 i w punl{ta.ch od 
15 - 18 włączl'1ie niniejSzej ustawy, mianowany zoo 
staje ten, kto odpowiada w'erul1kom, wyszczególnio
nym pod f\) lub B) niniejszego artyk\Jłu:~ 

fi. 

1) Otrzymał dyploltl ź ukońtzenia szkoły aka
demickiej; 

2) a) ukończył szkołę podchorążych, odbył trzy
miesi ęczną służbę w jednym z rodzajów słuź
by wojskowej, wyszczególnionych w punktach 

od 1 do 8 włącznie art. 5 ' niniejszej ustawy 
i złożył z pomyślnym wynikiem egzaniih na 
podporucznika jednego z tych rodzajów służ-
by wojskowej, ILib ' 

b) uzyskał stopień podporucznika rezerwy; 
3) ukończył kurs fachowy w zakresie swej spe

cjalności i złożył z pomyślnym wynikiem egzamin 
z tego kursu; , 

4) posiada kwalifikacje moralne i służbowe bez 
zarzutu • . 

B. 
1) Odbył conajmniej trzy lata służby . wojsko· 

wej i otrzymałstopj'e~ plutonowego; . 
2) zdał ęgzamih do szkoły oficerskiej, wykazu

jący , wy.kształCenie . ogólne w zakresie conajmniej 
progi amu szkoły powszechnej; 

3) ukor1czył szkoł~ oficerską o kursie conaj
mniejdwul:ętnitn, uwzględniającą w swym programie 
podniesienie poziomu wykształcenia Clgólnego, woj
skowego oraz fachowego swej specjalności i zdał 

. z pomyslnym wynikiem egzamin z tego kursu; 
4) posiada kwalifikacje moralne i służbowe bez 

zarzutu. 

I\rt. 21. Warunki mianowania podporuczni
kiem w poszczeMlnych korpusach osobowych w cza
sie wojny określi rozporządzenie Prezydenta Rżeczy
pospolitej. 

I\rt. 22. W rażie śmierci sżeregowego wsku
tek przyczyn, zwiąZanych ze służbą wojskowct, w wy
padkach, w których stwierdzono wyjątkowe zasługi 
szeregowego, może on byc: mianowany po śmierci 
podporucznikiem. / 

R o z d z i ił ł III. 

Obowiązki oficera. 

"rt. 23. Oficerom niewolno należeć do sto
warzyszeń, maj~cych cele polityczne, ani brać l,ldz.iału 
w działalności politycznej. - . 

Należenie oficerów do . stowarzyszeń, nie mają· ) 
cyc h charakteru politycznego, oraz udział ofice rów 
w :handlu i przemyśle - uregulLlje rozpórządzenie 
Ministra Spraw Wojskowych. 

Wykonywanie zawodóW cywilnych oraz zajmo
wanie stanowi* w służbie cywilno-państwowej jest 
oficerom wzbronione. Lekarze, dentyści i lekarze 
weterynarji mogą wykonywać praktykę w warunkach, 
które określi rozporządzenie Ministra Spraw Wojsko
wych. 

Oficer W · stanie nieczynhym mbże wykonywać 
zawód cywilny za zezwoleniem ' Mil1isŁra Spraw , Woj
skOwych. 

Postanowienia powyzsze nie mają zastosowania 
do oficerow w stanie spoczynku. 

Rrt. 24. Dla wyjazdu zagranicę oficerowie win
ni uzyskać każdorazowo zezwolenie Ministra Spraw 
Wojskowych. 

Rrt. 25. Dla zawarcia me!żeóstwa oficer w sta
nie ctynnym lub I1I~czynnym obowi~zany jest otrźy~ 
mać zezwolenie władzy przełożonej. 
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Przepis powyższy dotyczy również oficerów
inwalidów, pozostających w zakładach, utrzymywanych 
przez Państwo. 

Warunki, niezbędne dla otrzymania powyższego 
zezwolenia, określi rozporządzenie · Prezydenta Rzeczy
pospolitej. 

Rrt. 2S. Obowiązki i uprawnienia służbowe 
oficerów, n ie uregulowane ustawowo, określą · regu
laminy i instrukcje, które wyda Minister Spraw Woj-
skowych. • 

R o z d z i a ł IV. 

Prawa oficerów. 

Rrt. 27. Oficera nie można pozbawić stopnia 
eficerskiego, jak tylko: 

a) w wypadku utraty obywatelstwa polskiego; 
b) w drodze prawomocnego wyroku- sądowego; 
c) w drodze prawomocnego orzeczenia oficer

skiego Sądu Honorowego. 

Rrt. 28. f\wansowanie oficera zarówno w cza
!Oie pokoju, jak i wojny, następuje o jeden stopień. 

flrt. 29. f\wanse oficerów poszczególnych kor
pusów osobowych z wyjątkiem mianowanych' sędZiami 
wojskowymi oficerów korpusu sądowego i oficerów 
korpusu kontrolerów oraz oficerów . korpusu kontro
lerów, awansowanych na generałów, nastc;pują w za
leżności od stopnia po przesłużeniu w każdym po
szczególnym stopniu conajmniej tej ilości lat, która jest 
określona w niniejszym rozdziale dla każdego z nich, 
na podstawie odpowiednich kwalifikacji i w miarę 
wolnych wakansów w , topniach, pr~ewidzianych eta-
tami wojska: ' 

a) według starszeństwa; < 

b) z wyboru, dokonanego przez fv'linistra Spraw 
Wojskowych na podstawie 'wniosków, przed
stawianych w drodze służbowej ,co ,do każ
dego kandydata przez jego przełożonych. 

flrt. 30. Do czasu ustawowego uregulowania 
zasady, dotyczące sta rszeństwa, sposobu przeprowa
dzenia wyboru oraz kw'alifikowania oficerów,. ustali 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. 

J\rt. 31. Awanse na poruczników następują 
automatycznie według starszeństwa po przesłużeniu 
dwóch lat w stopniu podporucznika . . 

flrt. 32. Awanse na kapitanów (rotmistrzów) 
nastc;pują po przesłużeniu w stopniu porucznika co

'najmniej czterech lat, przyczem na wakujące stopnie 
winno być awansowanych: 

w czasie pokoju: , 
czte ry pi ąte - według starszeństwa, jedna 
piąta - z wyboru; 

w czasie wojny: 
połowa - według starszeństwa, połowa - ' 
z wyboru. 

. J\rt. 33. Dla podporuczników i poruczników, 
którzy ukończyli szkołę akademicką i uzyskali odpo
wiedni dyplom, o~r.es czasu służby w stopniach pod
poruczników i poruczników, wymagany ·dla awansu, 
skrac::a ai,: 

dla podporuczników do jednego roku, 
dla poruczników conajmniej do dwóch lat. 

. flrt. 34. f\wansen2'l majorów na;tępują po 
przesłużeniu w stopniu kapitana (rotmistrza) conej
mniej lat czterech, przyczem na wakujące · stopnie 
winno być awansowanych: • w czasie pokoju: 

,trzy piąte-z wyboru, 
dwie piąte-podług starszeństwa; . 

w czasie wojny: 
cztery piąte-z wyboru, 
jedna piąta-podług starszeństwa. 

Rrt. 35. F\wanse na ' podpułkowników nastę~ 
pują po przesłużeniu w stopniu maj9ra conajinniej 
trzech lat, przyczem na wakujące stopnie winno być 
awansowanych: .' -

w czasie pokoju: 
cztery piąte-z wyboru, 

_ jedna piąta-według starszeństwa; ' 

w czasie wojny: 
wszyscy-z wyboru. 

flrt. 36. Awanse na pułkowników następują 
zarówno VI! czasie pokoju, jak i wojny, z wyboru, po 
przesłuzeniu w stopniu podpułkownika conajmniej 
czterech lat. 

Art. 37. Awanse na generałów brygady, ge
nerałów dywizji i gener'1łów broni następują zarówno 
w czasie pokoju, jak i wojny, z wyboru po przesłuże
niu w poprzednim stopniu ; conajmniej trzech lat. . 

J\rt. 38.- Podczas wojny do czasu służby, wy
maganego w myśl art. 31 - 35 wł~cznie niniejszej 
ustawy dla awansu na porucznika, kapitana (rotmi
strza), majora i podpułkownika, czas służby, przeby- ' 
tej na tereni.e działań wojennych, liczy się podwójnie. 

flrt. 39. Stopień Marszałka Polski nadaje Pre
zydent Rzeczypospolitej za wyjątkowe zasługi w.obro
nie Ojczyzny. 

flrt. 40. Od oficerów korpusów, wymienionych , 
wart. 5 od punktów 1-10 włącznie niniejszej usta
wy, oprócz zadość uczynienia warunkom, wymieóio
nym wart. 29-38 wymagane jest ponadto: . 

a) dla awan;;ów na majorów-ukończenie z po
myślnym wynikiem specjalnego kursu dla ofi
cerów sztabowych, którego czas trwania usta
la rozporządzenie Ministra Spraw Wojsko-
wych; , 

b) dla awansów oficerów; powołanych do prac 
Sztabu Generalnego - po każdym awansie, 

• przed dalszem ewentualnem kontynuowaniem 
powyższej służby, przesłużenie w Iinji jedne
go roku na stanowisku, odpowiadającem 
stopniowi, na jaki zaawansowali; 

c) dla awansów oficerów piechoty, jazdy, arty
lerji, inżynierji i saperów oraz łączności, nie 
podpadających pod punkt b) niniejszego ar
tykułu-rzeczywiste sprawowanie Dowództwa 

. przez -przeciąg dwóch lat, w :'sposób.. jak na- , 
st~puje: 

f 
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1) na kapitana (rotmistrza)-dowodzenie plu
tonem bądż jako podporucznik, bądź po
rucznik; 

2) na majora-dowodzenie kompanją, szwa
dronem, baterją, jako kapitan (rotmistrz); 

.3) . na pułkownika - dowodzenie bataljonem, 
lub dywizjonem, jako major, lub podpuł
kownik; 

d) dla awansów oficerów, nie podpadających pod 
punkt b), c) niniejszego artykułu-rzeczywis
te · sprawowanie dowództwa przez przeciąg 
dwóch lat w sposób, który ustali rozporzą
d?enie Ministra Spraw Wojskowych. 

. .. 1\rt.41. Postanowienia punktów b), c), d) 
art. ~ 40 niniejszej ustawy mogą, według uznania ,Mi
niStra . Spraw Wojskowych, nie być stosowane do ofi
cerów - inwalidów, pozostawionych . w stanie czyn
nym w myśl art. 73 niniejszej ustawy. 

Rrt. 42. W razie śmierci oficera wskutek przy
czyn, związanych ze służbą wojskową, w wypadkach, 
w których stwierdzono wyjątkowe zasługi oficera, mo
że on być awansowany po śmierci o jeden stopień. 

, I\rt. 43. W czasie wojny warunki dla awan-
sQw, wyszczególnione w punktach a), b), c), d) art. 40, 
mogą być rozporządze"iem Prezydenta Rzeczypo
spolitej zmodyfikowane, w kierunku zmniejszenia 
wymaganego czasu, lub w zupełności uchylone. 

l\rt. 44. f\wanse mianowanych sędziami woj
skowymi oficerów korpusu sądowego następują we
dług starszeństwa po przesłużeniu w każdym po
szczególnym stopniu conajmniej tej ilości lat, która 
jest określona w niniejszym rozdziale dla każdego 
stopnia, na podstawie odpowiednich kwalifikacji 
i w miarę wolnych wakansów w stopniach, przewi
dzianych etatami wojska. 

I\rt. 45. f\wanse oficerów korpusu kontrolerów 
oraz oficerów korpusu kontrolerów, awansowanych 
na · generałów, następują jedynie z wyboru po prze
służeniu w poprzednim stopniu conajmniej dwóch 

. lat, na podstawie odpowiedniej kwalifikacji i w miar~ 
wolnych wakansów, przewidziany.ch etatami wojska. 

I\rt. 46. O posiadaniu odpowiednich kwalifi
kacji, przewidzianych wart. 45 niniejszej ustawy, 
przez oficerów korpusu kontrolerów oraz oficerów 
korpusu kontrolerów, awansowanych na generałów, 
orzeka Minister Spraw Wojskowych. 

I\rt. 47. Oficerowie, przeciwko którym zostało 
wdrożone postępowanie dyscyplinarne, sądowo-ho
norowe lub sądowo-karne, są wyłączeni na ' czas 
postępowania od prawa do awansu. 

W razie zaniechania (umorzenia) postępowania, 
lub uniewinnienia przez sąd wojskowo-karny, lub też 
ukarania dyscyplinarnego bez względu na wysokość 
kary, lub też ukarania sądowo-honorowego nie wy
żej . nad naganę - awansują oficerowie na podstawie 

'. ogólnych przepisów. 
Zasądzonym wyrokiem sądu na karę pozba

wienia wolności, lub orzeczeniem sądu honorowego 
na karE; zawieszenia w czynnościach, czas kary wol-

nościowej lub zawieszenia w czynnościach nie wlicza 
się do okresu czasu, wymaganego dla awansu. 

f\rt. 48. Oficerowie mają być tak uposażeni, 
aby mogli bez troski o byt codzienny pełnić sumien
nie obowiązki swego zawodu, wyłącznie mu się po
święcając. 

Uposażenie oficera w stanie czynnym ma się 
składać: 

a) z uposażenia zasadniczego, przywiązanego 
do jego stopnia, . 

b) z dodatkowych świadczeń, zależnych od szcze
gólnych stosunków służbowych. 

Rrt. 49. Do uposażenia zasadniczego należy 
stała płaca miesięczna wraz z dodatkiem: za wysługę 
lat, żywnościowym, mieszkaniowym (mieszkanie, opał 
i światło) i wyekwipowanie, oraz rodzinnym w na
turze lub ekwiwalencie pieniężnym. 

Art. 50. Dalsze poza uposażeniem zasadniczem 
świadcz;enia. obejmują: 

a) dodatki reprezentacyjne na stanowiskach, wy
magających reprezentacji, 

b) dodatki za kierownictwo dla dficerów na sta-
nowiskach kierowniczych, 

c) dodatki służbowe, 
d) opiekę sanitarną dla oficera i jego rodziny, 
e) należności za podróże służbowe, odkomen· 

derowania i przeniesienia, ' 
f) dodatki na czas ćwiczeń, mobilizacji i wojny, 
g) ulgę w przejazdach państwowemi środkami 

komunikacyjne mi. 

I\rt. 51. Szczegóły uposażenia oficerów w sta
nie czynnym rozwija i ustala ustawa o uposażeniu 
wojska, która jednocześnie reguluje sprawę uposa
żenia oficerów w stanie nieczynnym. 

flrt. 52. Uposażenie oficera w stanie spoczyn
ku reguluje specjalna ustawa. .. 

Rrt. 53. Każdemu oficerowi przysługuje prawo 
do krótkoterminowego urlopu. 

Rrt. 54. Ogólna ilość czasu, przebytego przez 
oficera · w ciągu jednego roku kalendarzowego na 
urlopach dla celów osobistych, t. j. na urlopach: wy
poczynkowym, ' służbowym i okolicznościowym z za
chowaniem uposażenia nie może przekraczać ośmiU' 
tygodni. 

Rrt. 55. Czas trwania urlopu wypoczynkowe
go, do którego przysługuje prawo każdemu oficero
wi w granicach od czterech do sześciu tygodni 
w przeciągu roku kalendarzowego, w zależności od 
czasu służby oficera - określi Minister Spraw Woj- . 
skowy ch. 

być 
Rrt. 56. Urlopy z przyczyn służbowych mogą 

udzielane w następujących wypadkach: 
a) przy służbowem przeniesieniu oficera do in

nej miejscowości dla ur.,egulowania spraw 
osobistych, wynikłych wskutek przeniesienia,
do dwóch tygodni, uwzględniając oddalenie 
miejsca stałego przydziału od... ostatniego 
miejsca służby oraz stosunki służbowe i ro. 
dzinne; 

Ił· 
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b) po powrocie z niewoli nieprzyjacielskiej-do 
ośmiu tYf)odni. '. 

f\rt. 57. Udzielanie urlopów okolicznościowych 
w sprawach osobistych jest dopuszczalne tylko 
w szczególnie ważnych wypadkach, przyczem urlopy 
takie nie mogą przekraczać sied:niu dni. 

Rrt. 58. W wypadkach złego stanu zdrowia 
przysługuje oficerowi prawo do otrzymania urlopu 
kuracyjnego, którego. czas trwania nie może prze
kraczać sześciu miesięcy w przeciągu jednego roku. 

Urlop kuracyjny udzielany bywa jedynie na 
podstawie orzeczenia lekarskiego. 

f\r~. 59. Czasowe wstrzymanie urlopów VI ca
łem wojsku lub pewnych jego częściach może za
rządzić wyłączlflie Minister Spraw Wojsk0wych, z wy
jątkiem wypadków, w których, z powodu zagrożenia 
pewnych miejscowości chorobami zakaźnemi, na
tychmiastowe zawieszenie urlopów do tych miejsco
wości leży w kompetencji odnośnego Dowódcy 
Okręgu Korpusu. 

I\rt. 60. Uprawnienia · poszczególnych przeło
żonych , dotyczące udzielania urlopów, reguluje roz
porządzenie Ministra Spraw Wojskowych. 

Powyższe przepisy, dotycząće urlopów, mają za
sŁosowanie w czasie pokoju. Przepisy o urlopach 
w czasie wojny reguluje rozporządzenie Ministra 
Spraw Wojskowych. 

. Art. 61. Oficerom, zgodnie z art. 13 Konsty
tu cji Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 17 mar
ca 1921 r. Dz. U. R. P. N2 44, poz. 267), przysługuje 
bie rne prawo wybor~ze· do Sejmu i Senatu Rzeczy
pospolitej. 

flrt. 62. Uprawnienia ofice"rów ż tytułu od
znaczeń regulują spe<;:jalne ustawy. 

R o z d z i a ł V. ... 
Oficersl:de sądy honąrowe i przepisy dyscyplinarne. 

. I\rt. 63. Statut oficerskich sądów honorowych 
i przepisy dyscyplinarne do czasu ustawowego unor
mowania b<::dą wydane w drodze rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 
• Przepisy dyscypl inarne unormują wzajemny 
stos.Llnek przełożonych i podwładnych, starszych 
i młodszych. 

I\rt. 64. Oficer, dopuszczający się czynów, 
uwłaczających godności oficera, lub niespełniający 
nale życi e swych obowiązków, choćby dany czyn nie 
podpadał pod rygory ustaw kiHnych, będzie odpo
wiadał w myśl statutu sądów honorowych i wojsko
wych przepisów dyscyplinarnych. 

R o z d z i a ł VI. 

Prżeriiesienie oficera w stan nieczynny, w stan spoczyn
KU i do rezerwy. 

. ' flrt. 65. 1. Oficer może być przeniesiony przez 
Mini st ra w ~an nieczynny jedynie na skutek: 

a) własnej prośby o długoterminowy urlop; 

b) czasowej niezdolności do służby, stwierdzo
nej przez komisję superrewizyjną; 

c) zredukowania etatów; . , , . .. 
d) dostania się do niewoli, lub zaginienia na 

terenie działarl woj e nny<:h. ...: ... 
2. Oficer, wybrany na posła do SejlTJu lub 

Senatu Rzeczypospolitej, w razie przyj<::cia mandatu , . 
zostaje przeniesiony przez Ministra Spra~ Wojsko~ 
wych w stan nieczynny. 

f\rt. 66. Długoterminowe . urlopy mogC\ być 
udzielane przez Ministra Spraw Wojskowych na prze
ciąg czasu od sześciu miesięcy do trzech lat. 

Oficer, znajdujący się w stanie nieczynnym na 
skutek otrzymanego długoterminowego urlopu, nie 
może być bez prośby ze swej strony przez cza-s 
trwania urlopu, z wyjątkiertl mobilizacji lub powi~k
szenia armji, powołany z · powrotem, do służby . .. : . , ; ", 

Okres cZasu, sp<::dzonyw stanie nieczynnym na 
skutek długoterminowego urlópu, wlicza się oficero
wi do czasu jego służby wojskowej jedynie w wy
jątkowych wypadkach, według uznaliia Ministra· 
Spraw Wojskowych. ·" 

I\rt. 67. Oficer, który p~ez więcej niż sze~e 
miesięcy w ciągu jednego . roku nie jest w możnoś~i 
pełnić służby z powodu złego, stanu zdrowia: . poW'i~ 
nien być przedstawiony komirji superrewizyjnej, ktć'
ra orzeka o długości czas , przez jaki ma oficer 
przebywać wstanie nieczynnym. . , 

/ · ·W ostatnim miesiącu przed upływem termi.ll:u, .. 
wyznaczonego przez komisj~ superrewizyjną, oficer 
powinien być ponownie przedstawiony komisji su
perrewizyjnej, która orzeką, czy oficer może być. 
przeniesiony z powrotem do stanu czynnego, -czy też 
ma l}adal pozostawać w stanie nieczynnym. . 

Okres czasu pozostawania oficera w stanIe nie- . 
czynnym nie może przekraczać lat trzech następu
jących po sobie, lub lat.czteręch w przeciągu lat 
sześciu; 

Z upływem powyższych terminów oficer, w ra
zie jego dalszej niezdolności do służby, winien ZQ

stać przeniesiony w stan spoczynku . 
Czas, przebyty w :stanie nieczynnym z powodu . 

czasowej niezdolności do służby wojskowej, zalicza 
się oficerom do czas"okresu, niezb<::dnego dla awah- . 
su, jedynie w tym wypadku, jeśli ta niezdolność zo
stała wyw~łana przyczynami, zwiqzanemi z pełnie .. 
niem służby wojskowej. 

I\rt. 68. Oficerom, przeniesionym w stan nie
czynny ·z powodu zredukowania etatów, przysługują 
w ciągu lat trzech wszystkie uprawnienia stanu czyn
nego. 

Wakanse, otwierające się w stopniach, jakle 
posiadają oficerowie, znajduj,!cy si~ z powyższego 
powodu w stanie nieczynnym, winny być obsadzane 
przede.wszy:stkiem przez tych oficerów. 

1\rt. 69. Oficerom, przeniesionym w stan nie
czynnv z powodu dostania się do niewoli (zaginie
nia na terenie działań wojennych), po ich powrocie 
z niewoli i przeprowadzeniu postępowania rehabili· . 
tacyjnego zalicza się . całyczas~ przebyty . na · skutek 
niewoli . w stanie nieczynnym. do cluokres~ niezb~d· 
nego dla awansu. 
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Art. 70. Oficer, przeniesiony VI stan nieczynny 
z powodu wybrania na posła do Sejmu lub Senatu 
Rzeczypospolitej, nie otrzymuje przez czas sprawo
wania mandatu poselskiego uposażenia służbowego 
i ni~ nosi munduru wojskowego. 

Oficer z tytułu sprawowania mandatu poselskie
go jest zwolniony od wszelkiej zależności służbowej. 
Oficerowi. piastującemu mandat poselski, nie przy
sługuj_ uprawnienia służbowe w stosunku do Innych 
wOjskowych-posłów. 

.... Z chwilą, gdy oficer przestaje być posłem, zo
staJe on przeniesiony z powrotem do stanu czynnego. 

Czas sprawowania przez oficera mandatu po
selskiego zalicza się do czasokresu. niezbędnegb dla 
Awansu. 

.Art. 71. Oficera w stan spoczynku przenosi 
Prezydent Rzeczypospolitej. 

Art. 72~ / Granice wieku, po osiągnięciu któ
rych . oficerowie winni zostać przeniesieni w stan spo
czynku, są następujące: 

do stopnia majora włącznie ukończonych 53 lat, 
dla u podpułkownika " 55 .. 
~~ ., pułkownika ,,57 Ił 
" .. generała, brygady " 59 " 
" " generała dywizji i generała 

broni ukończonych 61 ,. 

1\rt. 73. Oficerowie inwalidzi, którzy mimo 
swego, inwalidztwa nadają si~ do pełnienia służby
wOjs,kowej. mogą stosownie do uznania M.inistra 

I Spraw Wojskowych być pozostawieni w sŁanie 
czynnym. 

I\rt. 74. Oficer,. przeniesiony w stan spoczyn
ku, może być powołany przez Ministra Spraw Woj
skowych do służby wojskowej: 

a) w czasie pokoju dwukrotnie na czterotygo· 
dniowe ćwiczenia, 

b) W razie mobilizacji na czas potrzeby. 

lirt. 75. Oficerom, do stopnia generała bry
gady włącznie, przeniesionym w stan spoczynku na 
skutek osiągnięcia granicy wieku, przewidziahej wart. 
72 niniejszej ustąwy, o 'i le przesłużyli w ostatnio po
siadanym stopniu conajmniej dwa lata, zostaje na
dany przez Prezydenta Rzeczypospolitej jeden sto
p~eń wyżej. 

Do otrzymanego z powyższej przyczyny stopnia 
nie 5ą przywiązane żadne uprawnienia, z wyjątkiem 
prawa do tytułu. 

Art. 76. Oficer może być przeniesiony do re
zerwy (przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wnio
sek Ministra Spraw Wojskowych: 

a) na własną prośbę, 
b) na skutek dwukrotnie bezpośrednio po so

bie następującej ujemnej rocznej kwalifika
cji. stwierdzającej nienadawanie się na wyż
sze stanowisko i orzeczenia komisji, ustana
wianej w tym celu corocznie przez Ministra 
Spraw Wojs~owych przy Ministerstwie Spraw 
Wojskowych i przy każdem Dowództwie 
Okręgu Korpusu; organizację i przepisy po
st~powania powyższych komisji ustali rozpo
fządzenie Prezydenta Rzeczypgspolitej. 

c) w wypadku . stwierdzonej przez komisję su
perrewizyjną utraty zdolności fizycznej. 

W wypadkach, przewidzianych w punktąch b), 
c) niniejszego artyk~łu. oficer, o ile nabył prawo 
do uposażenia emerytalnego, zostaje przeniesiony 
w stan spoczynku. 

Punkt b) niniejszego artykułu nie ma zastoso
wania do mianowanych s.::dziami wojskowymi ofice
rów korpusu sądowego oraz do oficerów korpusu 
kontrolerów i oficerów korpusu kontrolerów, awan
sowanych na generałów. 

O skutkach nienadawania się s~dziego wojsko
wego na stanowisko sędziego oraz o sposobach 
stwierdzenia nienadawania si~ stanowi oddzielna 
ustawa. ' 

Oficer korpus~ kontrolerów i oficer korpusu 
kontrolerów, awansowany na generała. którego nie
nadawanie sle: do pełnienia służby w tym korpusie 
zostało stwierdtone orzeczeniem komisji kwalifika
cyjnej, składające} się z oficerów korpusu kontrole
rów i oficerów korpusu kontrolerów. awansowanych 
na generałów, zostaje przeniesiony do rezerwy lub, 
o ' ile nabył prawo do uposażenia emerytalnego, 
w stan spoczynku. 

Rrt. 77. Oficerom, przeniesionym do rezerwy 
lub w stan spoczynku, przy jednakowych kwalifika· 
cjach z innymi kandydatami na stanowiska cywilne, 
państwowe, samorządowe i w przedsiębiorstwach. , 
subwencjonowanych przez Państwo, przysługuje pra
wo pierwszer'istwa. 

Przepisy, dotyczące wykonania niniejszego arty· 
kułu, ustali rozP9rządzenie Rady . Ministrów. 

TYTUŁ III. 

Oficerowie rezerwowi. 

R o z d z i a ł I. 
, Postanowienia ogólne. 

flrt. 78. Korpus oficerów rezerwowych Wojsk 
Polskith składa się z oficerów rezerwy: 

a) piecho~y, jazdy. · artylerji, inżynierji i saperów, 
lotnictwa, łączności oraz kolejowych, 

b) sanitarnych i weterynarji, . 
c) samochodowych, taborowych, żandarmerji, są-

_ dowych, intendentów, uzbrojenia, geografów 
oraz administracji, o ile zawodowo w tych 
korpusach służyli, i z oficerów rezerwy, wska
zanych w punkcie a) niniejszego artykułu. 
którzy, będąc przydzieleni w czasie wojny do 
jednego z rodzajów służby wojskowej , wy
mienionych w nini ejszym punkcie - w nich 
zaawansowali. . 

flrt. 79. Oficer korpusu kontrolerów oraz oficer 
korpusu kontrolerów, awansowany na generała, prze-
niesiony do rezerwy, zo~taje zaliczony przez Ministra 
Spraw Wojskowych do rezerwy jednego z rodzajów 
służby wojskowej. zależnie od posiadanych kwali 
fikacji. 

Rrt. 80. W skład oficerów rezerwowych wcho
dzą ·oprócz oficerów, wymienionych wart. 78, ducho· 
wieństwo wojskowe i oficerowie marynarki wojennej, 
o któryGh stanowią oddzielne\ ustawy. • 
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. f\rt. 81. Dla oficerów, mianowanych w rezer-
WIe, ustanawia się w czasie pokoju stopnie do ka
pitana (rotmistrza) włącznie. 

Oficerowie zawodowi przy przyniesieniu do re
lerwy zatrzymują swoje stopnie. 

f\rt. 82. Postanowienia artykułów od 10 - 12 
włącznie oraz art. 18 niniejszej ustawy mają zasto-
wanie do oficerów rezerwowych. o 

. ~rt. 83. Noszenie przepisowego munduru przez 
ofl~erow r.ezerwo",:,ych, powołanyc~ do pełnienia służby 
WOJskowej, ustali rozporządzeme Ministra Spraw 
Wojskowych. 

Minister Spraw Wojskowych ustali również wa
runki przywdziewania munduru przez oficerów re
zerwy. niepowołGlnych do służb.y wojskowej. 

f\rt. 84. W czasie noszenia munduru wojsko
wego oficerowie rezerwowi podlegają właściwości 
oficerskich . sądów honorowych i ponoszą odpowie
dzialność dyscyplinarną z powodu czynów w tymże 
czasie przez nich popełnionych. 

ł\rt. 85. Oficer rezerwowy przestaje być ofi
°cerem rezerwy: 

a) z kOI1cem tego roku kalendarzowego, w któ- . 
rym kończy 50 lat życia, 

b) w razie uznania go przez komisję superre
wizyjną za niezdolnego do pełnienia służby 
wojskowej w charakterze oficera rezerwo
wego. 

f\rt. 86. W czasie mobilizacji Ministrowi Spraw 
Wojskowych przysługuje prawo powoływania do 
służby wojskowej byłych oficerów rezerwGlwych do 
60 roku życia na czas potrzeby. Do oficerów tych 
przez czas pełnienia przez nich służby wojskowej 
mają zastosowanie przepisy, dotyczące oficerów re
zerwy. 

R o z d z i a ł II. 

Warunki mianowania ,na podporucznika w rezerwie. 

f\rt. 87. Podporucznikiem w reierwie piechoty, 
jazdy, artylerji, inżynierji i saperów, aeronautycznym, 
łączności oraz kolejnictwa zostaje mianowany ten, 
kto odpowiedział warunkom, wyszczególnionym pod 
1'\) lub B) niniejszego artykułu : 

fi. 

l a) ukończył Korpus Kadetów lub szkołę średnią 
z egzaminem dojrzałości, albo złożył egzamin 
z wykształcenia ogólnego, będący uproszczo
nym egzaminem dojrzałości, lub 

b) ukończył sześć klas szkoły średniej, o ile to 
zmniejszenie wymaganego powyżej cenzusu, 
uzasadnione potrzebami wojska, zostanie za
"'"ądzone rozporządzeniem MinIStra Spraw 
Wojskowych, 

2. W czasie odbywania jednorocznej służby 
wojskowej ukończył z pomyślnym wynikiem sześcio
mlE'!sięczny kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy, 

3~ odbył conajmniej jedno z ćwiczeń wojsko
wych, przewidzianych ustawą o powszechnym obo
wiązku służby wojskowej; przepis niniejszy nie ma 

zastosowania do tych, którzy w chwili rozpoczęcia' 
służby wojskowej wykażą się przysposobieniem woj
skowem w odpowiednim zakresie, 

4. posiada kwalifikacje moralne i służbowe 
bez zarzutu. 

B. 
1. Odbył conajmniej sześcioletnią służbę woj

s~o~ą, jako podoficer zawodowy i uzyskał stopień 
slerzanta, . . 

2. Zdał egzamin, wykazujący wykształcenie 
ogólne conajmniej w zakresie szkoły powszechnej, 

3. ukończył z pomyślnym wynikiem sześcio
miesięczny kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy, 

4. posiada kwalifikacje moralne i służbowe 
bez zarzutu. 

ł\rt. 88. Podporucznikiem w rezerwie moie 
zost~ć. m.ianowany każdy szeregowy, posiadający 
kwalifIkaCje moralne, za czyn wyjątkowego męstwa 
na polu Ibitwy. 

f\rt. 89. Warunki, wymagane dla uzyskania 
stopnia podporucznika w rezerwie sanitarnego lub 
weterynarji, ustali rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej. 

Rozdział III. 

Obowiązki i prawa oficer6w rezerwowych. 

f\rt. 90. Postanowienia artykułów: 21, 26,.:27, 
0(84) 28 i 30 niniejszej ustawy mają zastosowanie do 
oficerów rezerwowych. 

Postanowienia artykułów: 25, 42, 47 i 53 do 62 
włącznie niniejszej ustawy mają zastosowanie do ofi
cerów rezerwowych w czasie pełnienia przez nich 
służby wojskowej. 

f\rt. 91. Oficerowie rezerwowi w czasie peł
nienia przez nich służby wojskowej nie mogą brać 
czynnego udziału w życiu politycznem. 

Oficer rezerwy, wybrany w czasie pełnienia
o 

służby wojskowej na posła do Sejmu lub Senatu 
Rzeczypospolitej, z chwilą przyjęcia mandatu zostaje 
przeniesiony z powrotem do rezerwy. 

Wykonywanie zawodów cywilnych przez ofice
rów rezerwowych w czasie pełnienia przez nich służ
by wojskowej ureguluje rozporządzenie Prezyden\a 
Rzeczypospolitej . 

Uposażenie oficerów rezerwowych w czasie peł
nienia przez nich służby wojskowej reguluje ustawa 
o uposażeniou wojska. o 

Rrt. 92. F\wanse oficerów rezerwy w czasie 
pokoju następują na podstawie odbycia przepisanych 
wart. 93 i 94 niniejszej ustawy ćwiczeń wojskowych 
i uzyskania odpowiednich kwalifikacji. 

f\rt. 9:? F\wanse na poruczników rezerwy na
stępują po odbyciu w stopniu podporucznika rezer
wy conajmniej dwóch ćwiczeń wojskowych, przewi
dzianych ustawą o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej. 

f\rt. 94. f\wanse na ' kapitanów (rotmistrzów) 
rezerwy następują po odbyciu w stopniu PQrucznika 
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rezerwy następnych conajmmeJ dwóch cWlczeń woj
skowychi zdaniu egzaminu na kapitana (rotmistrza) 
rezerwy. 

1\rt. 95. f\rt. 92, 93 i 94 niniejszej ustawy nie 
mają zastosowania do oficerów rezerwy sanitarnych 
i weterynarji. Warunki awansowania tych oficerów 
ustala rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. 

~ . ' . -Rrt~_ 96. Warunki aW21'rlsowania oficerów rezer
wy VI czasie wojny ustala rozporządzenie Prezydenta 

. Rzeczypospolitej. 

,R o z d zi a ł lV. 

Przejście oficerów rezerwowych na oficerów zawodowych. 
I 

l\rt. 97. Dla przejścia oficerów, mianowanych 
W rezerwie piechoty, jazdy, artylerji, inżynierji i sa
perów, aeronautycznych, łączności oraz kolejnictwa, 
do poszczególnych korpusów zawodowych, wymie
nionych w punktach od 1-10 włącznie art. 15 ni
niejszej ustawy, wymagane są następujące warunki: 

'. 
a) dyplom z ukończenia szkoły oficerskiej, prze

widZiany w punkcie 3 lit. f\. art. ,19 'fI.jniej-
szej ustawy, . .. 

b) nieprzekroczenie 25 lat życia, 
c) kwalifikacje moralne i służbowe bez zarzutu. 
Postanowienie punku b) niniejszego artykułu 

nie ma zastosowania do oficerów rezerwy, którzy 
otrzymali stopień podporucznika w rezerwie na pod
stawie art. 88 niniejszej ustawy. 

l\rt. 98 . • Warunki przejścia oficeról.,V, mianowa-
. nych w rezerwie piechoty, jazdy, artylerji, inżynierji 
i saperów, aeronaqtycznych,łączności oraz kolejnic
twa, do poszczególnych korpusów oficerów zawodo
wych, wymienionych w punktach od 12 do 18 włącz
nie art. 5 niniejszej ustawy, ustala lit. f\ art. 20 
'z tem jednak, iż przejście powyższe jest dopuszczal
ne, o ile oficer, mianowany w rezerwie, nie przekro· 
czył 30 lat życia. 

f\rt. 99. Warunki prze]scJa oficerów rezerwo· 
wych do korpusu zawoaowych oficerów sanitarnych 
iweterynarji ustali rozporządzenie Prezydenta Rze· 
czypospolitej. 

f\rt. 100. Przy prze]sclu na oficerów zawodo
wych oficerowie, mianowani w rezerwie, otrzymują 

,starszeństwo, które byłoby im przyznane, gdyby koń
Czyli szkołę oficerską, '('ymaganą od oficerów zawo· 
dowych, jednocześnie ze swymi rówieśnikami ze szko
ły, przewidzianej w punkcie a) artykułu 97. 

E\rt. 101. Warunki przyjęcia ofieera zawodo· 
weg-o, przeniesionego do rezerwy, ponownie na ofi· 
cera zawodowego ustali rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

TYTUŁ IY. 
I 

Oficerowie czasu wojny. 

f\rt. 102. Ochotnicy, o ile nie są obowiązani 
do służby wojskowej oraz powołani do świa~kzeń 
wojennych, rnogą otrzymać tytuł oficera czasu wojny 

w stopniu odpowiednim do stanowiska, na które zoo 
stali przeznaczeni, o ile posiadają -. na nie odpowied
nie kwalifikacje. 

f\rt. 103 . .. Obowiązki i uprawnienia oficerów 
czasu wójny ustali rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej. 

TYTUŁ V. 

Postanowienia przejściowe • 

I\rt. 104. Uprawnienia, zastrzeżone w mnIeJ' 
szej ustawie Prezydentowi Rzeczypospolitej, przysłu
giwać będą aż do wyboru pierwszego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Naczelnikowi PafJstwa. 

l\rt. 105. Instytucja urzędnikó\v wojskowych 
z dniem 31 grudnia 1924 r. VI Wojsku Polskiem 
przestaje istnieć. . 

Ci z urzędników wojskowych, którzy ze względu 
na swe fachowe kwalifikacje są niezbędni, mogą zo
stać przemianowani na oficerów na warunkach, które 
ustali rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. 

I -

f\rt. 106. F\rt. 8 niniejszej ustawy nie ma za~ 
stosowania do dnia 1 stycznia 1927 r. Do ' powyż· 
szego terminu przenoszenie oficerów z jednego kor
pusu osobowego do innego ureguluje rozporządze-
nie Ministra Spraw Woj~owych. . 

Postanowienie powyższe nie ma zastosowania 
do oficerów korpusu kontrolerów, co do których 
art. 8 niniejszej ustawy wchodzi w życie z dniem jej 
ogłoszenia. 

f\rt. 107. Obsadzenie w myśl art. 15 niniej
'szej ustawy stanowisk, przewidzianych etatami, przez 
oficerów w odpowiednich stopniach, winno być za
kończone z dn. 1 stycznia 1927 r. 

.l\rt. 108. Przyjmowanie do szkół oficerskich, 
p'rzewidzianych wart. 19 i 20 niniejszej ustawy, win
no się rozpocząć najpóźniej w jesieni 1922 r. 

_ f\rt. 109. Do czasu pierwszego mianowania 
podporuczn ików na podstawie art. 19 i 20 niniejszej 
ustawy, warunki mianowania pO'dporuqnikiem ustali 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. 

f\rt. 110. Wszelkie przyjęcia, wzgl .;:dnie mia
nowania oficerami Wojsk Polskich, z wyjątkiem 
mianowań podporucznikami, w myśl art. 109 niniej
szej ustawy, ustają z dniem ustalenia star;;zeństwa 
oficerów w Wojsku Polskiem, których stopnie zosta" 
ły ustalone i zatwierdzone w myśl ustawy z dnia 
2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nada
niu stopni oficerskich w Wojsku Polskiern (Dz. P. 
P. P. Nr. 65 poz. 399). . 

Przepis niniejszego artykułu nie ma zastosowa~ 
nia do oficerów, wymienionych w artykule 118 ni
niejszej ustawy. 

Rrt. 111. Z dniem ustal enia starszeństwa ipr:ze" 
prowadzenia podziału zweryfikowanych oficerów na 
zawodowych i rezerwowych Komisja Weryfikacyjna 
zostanie rozwiązana. 

f\rt. 112. Oficerom, którym w myśl ustawy 
z dnia 2 s ierpnia 1919 r. (Dz. P. P. P. Nil 65, poz. 399) 

\ 

/ 



I 

460 Dziennik Ostaw. Pot. 256 i 257. Nt 32. 

został ustalony i zatwierdzony . ten sam stopie n, 
w jaldm rozpoczęli służbę w Wojsku Połskiem, na
leży czasokres, wymagany dla awansu, obliczać od 
dnia faktycznego rozpoczęcia służby w Wojsku Pol
skiem, nie wcześniej jednak, niż od dnia 1 listopada 
1918 r. 

Oficerom, którym w myśl tejże ustawy został 
ustalony i zatwierdzony wyższy stopień, niż ten, 
w którym służbę w Wojsku Polskiem rozpoczęli, jako 
datę, od której nalhy obliczać czasokres, wymagany 
dla awansu, winien być uważany dzień, z którym ich 
nowy stopień został zatwierdzony. 

Oficerom, którym w myśl tejże ustawy został 
ustalony i zatwierdzony niższy stopień, nii ten; 
w którym służb~ w Wojsku Polskiem rozpoczęli, jako 
data, od której należy obliczać szasokres. wymaga
ny dla awansu, winien b,ć uważany dzień, w którym 
służbę w Wojsku Polskiem faktycznie tozpo<:z~li, nie 
wcześniejszy jednak, niż 1 listopada 1918 r. 

M. 113. Czas, przebyty na terenie działań 
wojennych, oblicza sic: oficerom w myśl art. 38, z tern, 
że czas ten liczy , się nie wcześniej, niż od dnia 
1 czerwca 1919 r. 

Rrt. 114. Punkty a), e), d) art. 40 nie mają 
zastosowaq,ia do kapitanów (rotmistrzów), którzy 
pomiędzy 1 listopada 1918 r. a dniem ratyfikacji 
ryskiego traktatu pokojowe~o w przeciągu conajmniej 
sześciu mięsięcy dowodzlli na terenie działań wo
jennych conajrnniej bataljonem lub równorzędnym 
oddziałem. 

f\rt 115. Czas rzeczywistego sprawowania do
wództwa, przewidziany w punkcie c) i · d) art. 40, 
oficerom, któryc.h stopnie zostały ustalone i zatwier
dzone w myśl ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. 
(Dz. P. P. P. NQ 65; poz. 399), skraca się dla uzyska
nia awansu na pierwszy następny stopień do sześciu 
miesięcy, o ile przesłużyli w Wojsku Polskiem do 
dnia ratyfikacji ryskiego traktatu pokojowego conDj
mniej rok. 

Przy następnych awansach mają całkowite za.
stosowanie punkty \~) i d) art. 40. 

Rrt .. 116. F\spiranci korpusu kontrolerów w stop
niu kapitanów, którzy w ciągu 1922 r. zostaną za
kwalifikowani do korpusu kontrolerów, awansują au
tomatycznie na majorów. 

Rrt. 117. Oficerom, których stopnie zostały 
ustalone i zatwierdzone w myśl ustawy z dnia 2 sierp
nia 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 65 poz. 399), a którzy 
po 1 czerwca 1919 r. ukończyli lub ukończą wyższy , 
zakład naukowy, czas przesłużenia w zatwierdzonym 
i następnym (po pierwszym awansie) stopniu, nie
zbędny według niniejszej ustawy do zaawansowania, 
skraca się o jeden rok. 

f\rt. 118. Niezweryfikowani oficeroWie armji 
obcych i uznanych przez Państwo Polskie formacji 
polskich, którzy są lub będą przyj~c:i wprost do re
zerwy Wojsk Polskich, zatrzymują stopień, jaki war
mjach obcych i formacjach polskich posiadali, j zo
stają zaliczeni do jednego z rodzajów służby wojsko
wej, przewidzianych wart. 5 niniejszej ustawy, we
dług uznania Ministra Spraw Wojskowych. ' 

M 

Art. 119. I\rt. 811 niniejszej ustawy nie ma ta
stosowania zarówno do zweryfikowanych (art. 111) 
jak i niezweryfikowanych (art. 116) oficerów rezerwy 
Wojska Polskiego, którzy zatrzymują stopnie, w ja
ki~h zostali po zweryfikowaniu, wZ91~dnie bez zwe- I 

ryAkowanfa. przyjęci do rezerwy Wojskc Polskiego. 

Art. 120. Sżeresowi, którzyo:trzymaU stopień 
oficerski za czyn wyj~tkowego m-:stwa na polu bi
twy, dokonany przed ogłoszeniem niniejszej U$~WYł 
mogą pozostać w wojsku, jako oficerowie zawodowj 
i awanąować w myśl art. 31 niniejszej ustawy do 
stopnia porucznika włącznie. Awans na wyższe sto
pnie uzależniony jest odwypełnienia warunków, prze
wi~ziany~h.w art. ~9. i 20 ninięjszej ,ustawy, i nast~~ 
pUJe W mysI przeplsow o awańsach. 

Iłrt. 121. ' Oficerowie, :zaliczeni w inyś·1 art. , 111 
i 118 ninIejszej ustawy do re%erwyWojs~ Polskiego. 
mogą w przedągu łat . trzech od dnia ogłoszenia n17 
niejszej ustawy zostać ptzemianowani na ofł<:ę,róW 
zawqdowych na warunkach, które ustali rozporządze~ 
nie Prezydenta RźeczypospollteJ. , 

flrtt 122. Ustawa · niniejsza wchodzi fi życie 
z dniem jej ogłoszenia i z tą chwilą 'tracą moc obo· 
wiązującą ustawy, dekrety i przepisy z nią sprzeczne. 

. Art.' 123. Wykonanie niniejszej ustawy powie-
rza sł~ MInistrowi Spraw Wojskowych. ., 

Marszllłęk: 
r,qmpczyftski 

Prezydent Ministrów: • 
Antoni Ponikowskl 

Kierownik Ministerstwa 
Sprąw Wojskowy<:h: . • 

Sosnkor;skr 

257. 

Ustawa 

z dnia 27 kwietnia 1922 r_ 

zmieniająca postanowienia §I 152-162 ustawy 
dla Kościoła Ewangelicko·.I\ugsburskłego w Kró

lestwie Polakiem z dnia 20 lutego 1849 r. 

I\i't. 1. Zamiąst §§ 152 -'- 162 ustawy dla Ko
ścioła Ewangeli<;;ko·ł\ugsburskiego w Królestwie Pol
skięm z d. 20 lutego 1849 r. (Dz. Pr. Tom. 42. str. 
11 j l następne) wprowadza się następujące: 

Jako § 152: 
"Synod Konstytucyjny Kościoła Ewangelicko-

F\ugsburskiego w Polsce składa się: 
2)) z członków Kai1systorza, 
b) z profe~Qrów wydziału teologicznego, , , 
c) z wszystkich duc;hownych urzędujących przy 

parafjac;:h. . 
,d) z wybranych przez poszc;:zególne paraf je cle- . 

.. legatów &wiedtich w i Jośd. odpoW'iil4łaiilcej 


