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576. 

. ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

Z dnia 26 lipca 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojsko
wych o zaliczeniu miasta Jasła do IV klasy czyn

szowej. 

Na padstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1925 r. o za,kwaterowaniu waj ska w czasie 
pakaju (Dz. U. R. P. Nr. 97, paz. 681) 'araz § 4 fO'Z

parządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. 
a wynagrodzeniu za kwatery stałe, dastarc.zane przez 
zarządy gminne na padsta,wie art. 12 ustawy z dnia 
15 lipca 1925 r. o zakwaterawaniu wajska w czasie 
pokaju (Dz. U. R. P. Nr. 71, paż. 623) zarządza s,ię co 
następuje: 

§ 1. Miasta Jasła zalicza się da IV klasycżyn
szawej . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchadzi w ży-
cie z dniem ,agłaszenia. . 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Wajskawych: J. Piłsudski 

577. 

ROZPO~ZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WOJSKOWYCH 

z .dnia 12 września 1929 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podsta
wowych obowiązkach i prawach szeregowych ma-

rynarki wojennej. 

Na podstawie ad. 9, 14, 16, 21, 22, 23, 33, 50, 
60, 67, 72, 95, 97, 99, 102 i 106 ,rozparządzenia 
Prezydenta Rzeczypaspolitej z dnia 7 marca 1928 r. 
o podstawOowych obawiązkach i prawach ,szerego
wych marynarki wajennej (Dz. U. R. P. Nr. 27, 
poz. 251) zarządzam co następuje: 

TYTUŁ L 

Postanowienia ogólne. 
Do art. 7. 

§ 1. Szeregowi maryna,rki wajennej Slkł.adają 
zasadniczo przysięgę wajskową po ukończeniu szko
ły rekruta. 

Szeregowi marynarki wojennej, k>tórzy odbyli 
przeiszkollenie przysposobienia wojskolwego i uzy-
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skali co na,jmniej 1 stopień przY;Siposobienia wojsko
wego, mogą Lłożvć przysięgę wojskową prze,d termi
nem ukończenia w dafiejformacji SiZ\koły rek[l"uta, 
o ile względy lokalne (rup. służba , wa.rtownicza) tego ' 
wymagają, nie wcześniej jednak jak po u:pły;wie 4 ty
godni od daty zaliczenia szeregowego marynarki 
wojennej do stanu faktycznego formacji. 

Szeregowi mruryna<rki wojennei w wy:pa'dku po
stawieni'a jednostek pływafący:ch lub też oddziąłów 
marynarki WioJjennej · w stań pogotowia wojennego,. 
składają ponowną przysięJgę. ' " ' 

§ 2. Przysięga wojlSlko'wa jest U[l"oczystością 
wojskową, slkładającą się, o ile mo'żnosd z nabożeń
stwa, ponadto z właściwej przysięgi i defilady. 

, Nabożeństwo, połączone z o<kolicznościowen1 
każ'aniem o znaczeniu ' i treści przysięgi"odprawiają 
dla każdego wyznaniaoddzie,lnie . duchovJni -.,właści
wy;ch wyżnań,o ile możności du;chowniwojs!korwi; 
VI zasadzie . w świą.tyniach tychże wyznań. 

, § 3. Przysięgę wojiskową odbierają duchowni 
właściwych wYznań, odczytując [l"otę . p<rzysię.gi, 
w brzmieniu, usta.Iąnem wart. 7 rozpor,ządzenia p[l"e
zydenta RzeczYlPo&politej o podstawowych obOwiąz
kach, i prawach szeregowych .marynarki ' Jwojenne j 
dla dane'go wyznanią, w obecnośd dowódcy forma
«ii" ~zglę,dnie }Vyzna czollych prze'z ~ie,go ofic.erów. 

W razie nieobecności duchpwne,go przysięgę 
może odebl1ać dowódca formac,j'i, wz,ględriie wyzna
czony przez niego bficer. 

, ·.s~eregowi marynarki wojefinej iPoJWtartają 
głośno posz,Clzególlnezdania za odczytujó\!cy1ri rotę 
przys,ięgi, przyjmując posta'wę, w:skaząn.ą regula
Ii1in~m. 

. § 4. Szczegółowy przebie,g u:róczystoś'ci; ,zWią
zanych 'ze składaniem przysięgi, UJsbala regUJlamin 
służby wewfiętrZ;tl.e j., ' 

§ 5. BrzmienIe pnzysięgi nale,żystosolwać wc
dłu'g wyznania wpisanego ,do da.kumentu ewiden.cyj
ne~o dimego szeregowego marynai1IH wojennej. 

§ 6~ T ermifi ·skł.rudania przysięgi dla pd'SzcŻe.i 
g61nych fortrtacyj m a.t)fh,rurk i wojennei o'znacza szef 
marynall"ki wojennej, wzglę,dnie uprawniony prże':l 
niego dowódca, co naj,mniej o uprawnieniach dowód-
cy pułku. . . . , 

Na zaprzysIężenie Sizere~owych maryn~rki ,wo
je'nnej tJrz'ed termine,m ukończenia 5zlkó'Iy rekruta 
(§ 1)' zez;wala w wyjątkowych wypadkac,h na: wnio
sek dow6dcy forma,cji sze.f roaryna!ki wQjenne~. 

. § 7. Odmawiający złożenia przysięgi będą ta 
n:iewykonanie rozkazu służbowego pociągpięd de 
odp~wjedzlalności sądowe). ,: ~ . " : 

Do ,art. 8. 

§ 8. Dowódcy po,winni pl'ze,d przydzieleniem 
szeregowy:ch marynarki 'wojennej na stan.owiska, 
ZJwią~atl.e z adm.inishfi c ; ą p'eniężną ,luh ll)aŁerja:łową, 
upewmc się, czy nie istnieje pQ,krewie tist wp dó 
czwartego sŁotJnia włącznie, albo powinowactwo do 
drug~eg.o stbtl'>nlawłą.cthie (tstępni ' i wstęPti;l b ,ta! · 

w linji bocznej) międ?:y danymi szeregowymi mary
narki wojennej, a oficerami,. ,w,zg'lęqnie szeregowymi 
marynarki woj,e,nlJ,ej, , peŁniącymi funk'cje, związane 
z rudńlini~t,racją pi'enięż.n~ lub materjałową w tej .s.a
mej formalc:ji lub też ,w, f~rmacja~h, które są w bez~ 
pośredniej ZJależności pod względem administracji 
pieniężnej lub materiałowej. 

W, .wypadku istnienia wSipomnianego pokre
wieństwa 'albo 'powinowacbwa między tymi, którzy 
zostali wytna.czeni na' stanowiska, związane .Z ad
miruisiracją pieniężną lub materiałową~ ka.~dy ze 
spokrewnionych lub spowinowaconych obowiątany 
jest złożyć o tern meloel.unek swemu bezpośredntemu 
przełożonemu. 

Za niezló,żeruie · wymaganego meldunku obaj 
sp6kt~wnieni (spowinowaceni) pociągani będą do od-
powiediiahlośc:. dyscy,plifiarnej. : , . 

, W , wypadkach tych 'odpolwiada również przeło
żony, który, wiedząc () istRiejątem pbkrewioństwto, 
wzgh~,dńie pow i.now a ctwde , nie z,atządza niezwłoc'Z
fiie bdpbwiedni'eh przes'tihięc ,p~rsonalti'ych, =- jeżeli 
do tego' ,jes.t upraWniony, ~ub rtie tłbŻy o tem meldun
ku Siwemu beZlpośrednil':'i:nU prz~łoZoftefil.u - ,je,żeli 
nie jest Ulpra'wnibny d'Ol żarzątlzefiia poŁuehnych 
prz~sutt:ięc persbnalIiych. · 

§ ' 9. ' . Spokrewnieni I <do czwartego ,stopnia 
. wł~C!znie- są~ " 

, 1) ,w linji prostej: ' ojdee, ·syn, dziadek, w~ 
i t. d., . "J 

2) w linii boc~ej: ,hra:cia; ,bracia rodziców, sy
nowie todteńs1twa, sYfiowie tód:żeńśVwa rodżiców. 

P owinowaci do dttigiego stopnia są: pasierb, 
ojcie,c żony i bracia żony. 

Do art. 9 • 
__ II 

§ tO. 'Szereigowi' Di1ityfl.al"ki !Wojennej wedle· 
specjalności ' ,dzielą się na: 

1-,' gtef - syg'ńałislÓW, 
2. 'a!t'tylerzy~tów, ' 
3 . . toi'pedo- fi1inet6:W; 

. 4.n1aslzynist6w, · 
5. motorżysŁów .....l. z grupą kierowcówsamó-

chodowy:ch, ) 
6. elektrotechnikow, 
7. radjotechfiików, 
8. tele~ę,chników, I . 
9.,' nur:ków, . 

10. 'ZIbwjlinistrzow, z grtliPą' "puglZkarzy"j 
• I 

, , " ,.ruS'żnika!t'zy", 
, ; " "pyrolechni,ków'),; 

1 L mierników, " I , I. . 

12. tzemieś~ników-z ~tupą "szewców", 
, ,, ' "krawców"" 

13. sanitarjuszy, 
14. strzelców, 

i' ',' . . "kucharzy", 
. ,, ' '"kowali", 

, , 

fi '"podkuwaczy", ' 
" "ślus.arly", 
" "stolan;y", 
" "sanitarjuszy wete

rynaryjnych ", 

" 
" 

,,,lito<g'rafów", 
",zegaJrmiśtrz6w", 
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15. muzykantów, 
16. administra.cyjnych. 
Ewentualny ,podział szeregowych marynarki 

wojennej na inne ~pecjalrtości usta.la,ją odrę,bne za
rządzenia szefa marynatki wojennej. 

§ 11. Przy tytułowaniu sze'regowych maryna.r
ki wojennej o,bowiązuje tylko okn~ś,lenie stopnia bez 
wskazania określenia specjalności. Natomiast w roz
kazach (} 'zmianach personalnych, legityma.cjach, Zcl

świadcŁeniach i t. p . należy u szeregowych marynar
ki wojennej podawać rodzaj specj.alności da.nego szę
regQ!wego. 

§ 12. Rodza,j posż.czegó},nychSJpecjaJnoŚd .wy
znacza szeregowym marynarki wojeorrnej dowódca flo
ty, wżględnie dowódca flotylli, prze:tn.acu.jąc po
szczególne~o sze>regowego maryl1arki woj ennElij , .sto
sownie do jego kJwaliHkacyj na odpowiedni kurs przy
gotowawc!zy, po ukończeniu którego ż dobrym wyrti
kiem, oraz odbyciu Ćiw1.czeń pra·ktycznych dany sza
t~&0rwy może być przeznaczony ńa kurs podoficer
Siki tej spec 'j8!ln c.ś ci. 

Dla specjainości, ~dzie kurs podoficetski> nie 
istnieje (nurkowie, miernicy, 1"Zemi<eślnicy, sanitarju
sze i muzyk8!nci), egz.aminy teorei ycule i prakty~z
ne z zakresu kursu podoficens,kiego zastąpione zo· 
sta~ą odpowieclniem szkoleniem teore.tycznem, 
względnie pnktycznem, którego rodzaj i czas usta
lają przepisy szkolenia szeregowych specjalistów ma
ryna;rki wojennej, wydane przez szefa marynarki wo
jennei· 

Do art. 10. 

§ 13. TtY1b przen,oszenia. sżenlj5o:wych mary
I1arki wojenn,ej z jednejspe.c j alności dóittnej U'~tala 
W drodze oddzielnych prż'ep.isów ~zef matyna.rki WOa 
jennej. 

P.rawo przeno'szenia szere·gowych maryna.rki 
woj~nnej z jednej spećjalno.śd do drt1~itj przysługuje 
szefowi m a.rynarki wojennej, który uprawn:enia swe 
w tym za~aesie może przeka~ać w fó~aciach flo
ty - dbwodcy floty, w formaCjach flotylh - do,wóda 
cy flotylli. . 

Do att. 13. 

§ 14. Szere~owi maryna'11ki wojennej ~łużby 
c~ynfiel, S'zetegow! nadte.rmitJowi marynark i wo,jen
nej oraz szeregowi zawodowi marynArkI wojennej 
VI stanie czynnym, tudzież wstaniQ nie(:'! ynnyffi, o ile 
zosrtali pttenieshmi w stan nieczynny po myśli art. 76 
pkt. 1 ~ 4 roź,JHlotządzenia Prezydenta RżeczypO'&po
litej o podstawowych obowią~kach i prawa-ch 'Śż~re
gowych marynarki wojennej, nie mogĄ być ctłonka
mi żMinyćh stowa'rtyszeń o Clhara;ktetze p oH ty<:: z nym , 
ani nie mogą rialeteć do zarządów, dyrekcyj lub ko. 
misy; tQWiZyjl1y.ch takich stowarzyszeń. 

Nie woln,o 1m brać udziału w z.j.az,dach, te,bra
ńiach, odcźylach, wiGi<ćach i W żadnych a.kcj,ach o cha
rakterze 'PolHycz,nyfi1. 

§ 15. Należenie szerego'wych marynarki WQ

jennejdo cywilnych stowarzyszeń, nie ma~ących cha
r~kteru PQHtycznego, regulują instrukcje i rozkazy 
Ministra Spraw Wo,jskOlwych. 

Do art. 14. 

§ 16. Szeregowym marynarki wojennej służby 
czynnej, tudzież szeregowym nadterminowym rnary
narki wojennej, nie w c·lno z.asadnioezo wstępować 
w związki małzeńskie. Tylko w wyjątkowych; god
nych U!wz:ględnienia wypa'dkach (np. konie·czność ~. 
dania swego go,spouarstwa rolnego pod nadzór, zao· 
piek e.wanie się sierotami, potr'zeb _ ; jącemi opieki mat
czynej, maJzeństwo na łożu ś.tnierci lub w Cięź :iiej 
chorobie, gro·żącej śmiercią i t. p. lub względy natu
ry moralnej) mO'~ą oni otrzymać od przeło.żonego, 
wskazanego w § 18 zezwolenie na t.awarćie mał .. 
żeństwa. 

§ 17. Prośbę o. zezwolenie na zawarcie związ
ku małże 'lsk iego n:t1eży zgł o sić przy raporcie u do
wóc'cy pododdzia łu, który sUada odpowie,dni mel
dunek 'przełożonemu d c\wódcy, uprawn:c:o emu do 
udzielania tych zezwoleń, załączając do prośby: 

1) shviQrdzon€ prżet powi<łitową władźę a,dmi
nlstr acH ogólnej dowody, iot zachodti kc" 
n!N:Z i'! ośe zawarda malż gfist>wa; 

2) ś,' .... llid~:two tfi ol"Rl no t Gi natzeczonej, 
3) świad~ctwo wojskÓ'wo ~! ekarskie, stwierdza

jące stan zdrowia dane go szeregow~go. 
Świadectwow(jj&kowo-Iekarskie dla 

stale urlopowanych mOże być zastąplone 
świadectwem lekarza eywilnego. 

Szczegółowe przepisy Co do wymo,gów z.drowot. 
nyah, stawiahy.ch ubic~a j ątyrn się o żezwo l enie na 
żilJwilrcie zwiąź.ku małżeńskieg o, ustala Minis,ter 
Spraw Wojskowych. 

Szeregowi mc:r ynarki ·wojen.nej stale urlopowa
ni 'Wl'tOgZq prośby c lI dz ; ćl : nie zezwolenia na żawar
cie ~wiążku maHerlski , o dO właściwego powiato
wego komendanta uzupełnień. 

8 18. Zezwoleń na. zawarcie związku mdżeń
~kiego UJd%ielaj~ sźer~gowyrn marynarki wojennej 
słutby czyn.nej otU sZet~gO'Wym na,dtlftminowym 
marynatki wojennej: W fo'rmacj.a.ch floty - dowód~ 
c:l floty, W fotma'cjach flotylli ~ dowódca flotylli, 
w innych zaś formac jach - do.wódca o uprawnie. 
ni ach co nClljrnniej dowódcy pułku. 

§ 19. ZeZlwolenie na zawarcie ~wiązku mał. 
żeńskiego, wy,dane w myśl niniej sze,go rOZłH)rząclzl~
.nia (wzór Nr. 1) niepl'Eesądza kwestji, czy do za
warcia malżeństwa nie zachodzą Uf t ::ł'WOWe i rEl'i i~ij 
ne przeszkody. Je,s.t ono tylko zaświadczeniem, że 
:Ile Sttrony wła,dzy wojskowej niema prz~sz.k6d do za-
warcia małżeństwa; . 

§ 20. Szeregowi marynairki wojennej służby 
czynnej (również stale urlopowani) oraz S'Zeregowl 
nadterminowi marynarki wojennej, którzy zaw'l :i 
2:wiązki mał,żeńskie bez zezwolenia władzy wo'js;{ O
wej, będą odpowialdah wedle art. 133 kodeksu kar
nego wojskowego. 

§ 21. O 'zawaI'Ciu zwi .~zku małzeńskiel;!ó obo
wią'zany jest S'zeregowy marynarki wo'jennej słu :<. by 
czynnej, w~ględnńe szeregowy nadterminowy mary
narki wojennej zarneldować naidalej do dni 14-tu 
przełożonemu, który udzielił ze~wolenia, prze,dsta-

./ 

,J 
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wiajqc rownO'c.zesnie wyciqg z mehyki slubnej. 0 O'bO'
wiqzku meldO'wania 0' zawarciu malzens tw a PO'wi
nien PO'tl!czye szeregowego jego bezPO'sredni przel O'
zony przy w}'ldawaniu zezwO'lenia. 

§ 22. SzeregO'wych marY'narki wojennej, kto
rzy ~Slpirujq dO' !SltO'pnia o£icerskiego i majq dO' tegO' 
u:pratWnienia (0' czem belzPO'sredni przebzO'ny dane:gO' 
s'zeregOlwegO' powinien· si~ upewnie) nalezy przed 
udzieleniem zezwO'lenia na zaw arcie zwiqzku mal
zerrskiegO' uprzedzie, ze za'warcie pTzez nich zwiqzku 
maMeiiSikiegO' zO'stanie ro~patrzO'ne pTze'z O'fi cerskq 
kO'm1s'i~ malzenskq przed ewentualnem wstqpieniem 
dO' szkO'ly oficerskiej, >co ewent ualnie - w r azie 
ujemnegO' O'rzeczema O'ficerskiej komis.ji mah en
skiej - b~dzie przeszkO'·dq dO' O'siqgni~cia przez nich 
stO'lPnia O'filcerskiegO'. 

Do art. 15. 

§ 23. Przeniesienie dO' rezerwy wybr.anegO' na 
PO'sfa dO' sejmu lub na senatOira Rze'czyposPO'Etej, 
szeregOlwegO' marynarki wO'jenne.j sluzby czynnei, 
lub szeregOlwegO' na,dte'rminO'lwegO' marynarki wojen
nej, zarzqdza n a PO'dstaw ie listu wierzytelnegO', wy
danegO' przez kO'misj~ wybO'rczq w mysl O'rdynacji 
wyborc zej, IUlb na PO'dstawie legHyma cji p oselskiej, 
wydanej .prze·z biuTO' se jmu lub sena tu, w fO'rmac jach 
flO'ty - dO'wodca floty, w fOr-:lClccjach HO'tyllL - dO'
wodca flO'tyUi , w irrnych zas fO'rmac j.a'ch - przelO',zO'
ny 0' upraJwnieniaJch cO' najrnnie.j dO'wodcypulku. 

DO'wodca ten PO'winien przed urlopO'waniem PO'
dae dO' iegO' wiadomO'lsci przepisy §§ 24 - 26 niniej
szegO' rO'zpO'rzqdzenia. 

§ 24. Prze·d zalatJwieniem fO'rmalnosci prze
~.'iesienia dO' reze:rwy zaTzqdza dO'wodca (§ 23) na
tychmiastowe urlO'powanie danegO' sze·reg·owegO' ma-
rynark,i wO'jennej. . . 

Przeniesienie dO' Tezerwy nast~puje PO',d wzgl~
dem Jormalnym na Oigolnych zasa,dach z tern, ze sze
rego1wy marynaf\ki wojenne1j przez czas spraw O'wa
nia mandatu nie O' t rzymuje przydzialu mobilizacyj
negO' i nie maze bye :pO'wO'lany dO' ewiczeii w re
zerwie. 

§ 25. Z chwilq wygasni~cia manda:tu pOidlega 
szeregO'wy marynarki wojennej wszY'st kim O'b owiq·z.
kom, wynikajqcym z us,tawy 0' powszechnym O'bo
wiq:zku wojskO'wym, i otrzymuje przydzial mO'biHza
cyjny na ogolnych zasrudach. 

§ 26. 0 wyg.asni.~ciu mandatu O'bO"wlqZany jest 
szere·gowy maTY'narki wojennej z.awiadomie w ciqgu 
dni 14-tu wlasci:we;gO' pO'wiatO'wego kO'mendantauzu
pelnien. 

Do art. 16. 

§ 27. UrlO'ipy szeregowych marynarki wO'jen
nej mO'gq bye stale (.dlugotelrminO'we) i czasowe. 

§ 28. UdzielO'ne urlopy i przedluzenie urlo
pow O'glasz.ae nalezy w rO'zkaza'ch dzierrnych z ozna
czeniem czasu trwan~a oraz pierwszegO' i ostatniegO' 
dnia 'urlO'PU, i prowadzie je w eWldenCJi, 

§ 29. UrlO'Powani IszeregO'wi marynarki wojen
nej powinni bye PO' dda ni ogh~dzinom lekarsl~im 
przed O',dejsciem na urlO'P i pO' po'WrO'cie z urlOipU. 

§ 30. SzeregO'wi marynarki wO'jennej urlO'Powa
ni w k raju dO' miejscowosd pO'lozonych w granicach 
RzeczyposP O' li tej P O~slkie'i O'trzyrnujq wojskowy dO'ku
ment legi tyma(:yjny dla url O'PO'wanych (karta urlo
PO'wa lub dokument urloPO'wy), ustalO'ny oddzielnym 
przepisern sluzbO'wy.ffi, wydanym przez Ministra 
Spraw WO';'s,k O'"",ych. 

SzeregOlwi marynarki woje l1il1 ej urloPO'lWani 
w kraju d o miej slc O'w O'sci PO'IO'zonych zagranicq PO'
winni PO"siadae proc'z WO' jskO'WegO' dokumentu legi..
tymacyjnegO' dla urloPO'wanych ta kze paszPO'rt za:
gran iczny. 

§ 31. SzeregO'wi marynarki wO'jennej na'lezqcy 
dO' zalog Dkr~to'W R zeczYPO'sPO',Jitej P O'.lskiej, znajdu:
jqcych si~ na wodach lUib w PO' rtach zagranicznych. 
lub w PO'l"ci.e gdanskirn , O'trzymae m O'gq na skutek 
prosby prze.dst aJwiO'nej przy ra·porc.ie urlO'P 'OIkO'llicz
nosciO'wy, uprawnia jqcy ich d O' udania si~ na lqd 
z Dh~tu (§ 35) . J akO' do,kument , Jegityrnacyjny, 
Dtrzymujq w tym wypa,dku szere'go'wi maryna·rki WO'
jennej zaswiadczenie .0' P O' zw O'.] e ruu ./tl!dania si~ na 
lqd z okr~tu. Zaswiadczenie to' daje ur!o,PO',wanemu 
praw O' przebywania na lqdzie przez okres czalSU, na 
jaki Dpiewa zaswia dczenie - lecz nie pa czas dluz
S'zy, niz trwa PO's toj O'kr~tu w PO'rde zagranicznym 
lubgdanskim. 

§ 32. DO'kumenty legity macyjne urlDpDwanych, 
ktorych waznO'se wyga'Sla , ,s,zere.gowi marynarki WO'
jennej winni zwrocie wlasciwym przelozonym. 

SzeregO'w y marynarki w O'jennej czasO'wO' UrlD
powany, ktory swoj ,d O'kument l egity~acyjny dla 
urloP O'lwanych zgubi , p owinien 0 tern niezwlO'cznie 
zarneldO'wae temu p m elO'zonernu, ktory udzielil mu 
urlopu. 

ZIO'lzenie meldunku PO'winnO' nas;tq:pie w drodze 
przez komend~ bkalnq najbli.zszq miejsca urlO'Pu. 
s,zeregO'wi marynarki wO'jennej stale urlopO'wani mel
duiq 0' zgubie wlasciwernu pO'wiatO'wemu komendan
to'lwi uzupelnien. 

W miejsce zagubiO'negD dokumentu zostaje wy
dany duplika t , ktory wystawia przelO'zO'riy uprawnio
ny dO' udzielenia urlopu. 

§ 33. U dokumentowane prO'sby 0' przedluzenie 
urlO'PU PO'winni urlO'PO'wani przeds.tawiae pisemnie 
w drO'dze przez wDj skowq komend~ IO',kalnq, znajdu
jqCq s i~ w mi,ejscu PO'bytu urlO'PO'wanegO', a w braku 
takiej - wprO's t temu przelO'zO'nemu, ktoremu przy
sluguje prawO' pr.zedluzenia urlO'Pu. 

KO'mendanlCi lokalni O'bowiqzani Sq 'w takich 
wY'padkach przedstawiO'ne prO'sby O'dpO'wiedniD za
O'pinjO''Wae CD ,do kO'niecznO'sci przcdluzenia urlO'PU 
i O'deslae 'je niezwlO'cznie dO' ,wlasciwych fO'rmacyj 
wojskO'wych. 

DO' podan 0' przedluzenie udopu z pOWO'du zle
gO' stanu zdrowia, uniemO'zliwiajq'cego odbycie podro
zy, nalezy dO'lqczye swia·dectwo wO' jskO'wo-lekarskie 
naczelnego lekarza garnizonu. Jezeli w miejs'cu 
url0pO'wania lub w PO'bliiu niema leka,rza garnizono
wegD, mO'znadO'ICl·czye wyjqtkO'WD swiadectwD le.ka-
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rza powiatowe·go lub też lekarza prywatnego. W tym 
oS'tanim wypadku należy dołączyć zaświadlCZenie na
czelnika gminy, że uzys kanie świadectwa lekarza 
powiatowego było bardzo utrudnione. W świa
dectwie l~.karskiem, mającem na celu stwierdzenie 
riiez,dólnoś:ci urlopowanego do po'wrotnej podró,ży ze 
względu na ciężką chorobę, powinien być podany 
przypuszcżalny okres czasu, niezbędny do os.iągnię
cia zdolności odbycia podró,ży. 

Podania o przedłużenie urlopu (o. nowy urlop) 
powinny być przedstawiane w talcim terminie, by 
załatwienie podania nastąpić mogło pr:zed ukoń·cze
niem urlopu i by tern ,samem w .razie odmownej de
cyzji proszący mó,gł na czas porwrócić do sw oj e'j for
malcji wojs,kowej. W razie nagłych p~ze's.zkód za
szłych w chw~li, g,dy .szerego'wy nie ma już czasu na 
2'wrócenie się do przełożonego dow6dcy z p'rośbą 
o przedłużenie urlopu, może przedłużyć urlop ko
mendant lokalny, zawiadamiarjąc o tem właściwego 
dowódcę· 

Analogi,cznie s·tarać się mogą o prze,dłużenie 
urlopu szeregowi stale urlopowani, którzy z powodu 
choroby nie mogą się zgłosić do swej formacji 
(względnie powiatowej komendy uzupełnień) w ter
minie oznaczonym w dokumencie legitymacyjnym 
dla urlopow.anYlCh z tą różnicą, że pre·śby oprzedłu
żenie urlopu wraz z urzędowem świadectwem le kar
skiem powinni kieTować do dowódcy formacji ,lub do 
powiatowe,go komendanta uzupełnień, w zależności 
o·d 'Wska'zówe·k , zawartych ' w dokumencie legityma
cyjnym ,dla ur,lorpowanych. O udzielonem przedłuże
niu urlopu dowódcy formacji i powiatowi komendan
ci uzupełnień obowiązani są Wlza'jemnie się pOiwiil.
damiać. 

W razie wyjątkowo nagłych wypadków, oraz 
w wypadku, gdy w miejscu :pobytu szereg'owego na 
urlopie niema żadnej :władzy 'Wojskowej, może on 
zwrócić się te,legrafi.cznie do dowódcy , który mu 
udzielił urlopu z prośbą o przedłużenie urlopu, p o
dając krótko powody. 
. D c, lmmenty (np. świadedwo lekarskie . i t. p .), 
uzasadniające prośbę o przedłużeńie ur' opu, przed
stawia naówczas szeregowy marynarki wojennej 
swej władzy Iprzełożonej po powrocie z urlopu. 

Spóżnione p odania o przedłużenie UI'lorpu m0-
gą być rozpatrywane tylko w drodze wyjątku w wy
padkach, zaJsługujących na szczególne uwzględnienie. 

Za wniesienie prośby o prżedłużenie urlopu bez 
uzasadnionej przyczyny na,leży danego szere ~owego 
marynarki wojennej po:ciągnąć do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Samowollne przedłużenie urlopu bez 
wnies:enia prośby o jeg·o przedłużenie, należy ll'wa

. żać za samowolne oddalenie się lub za dezercję. 

§ 34. Zezwolenia na wyjazd z kraju zagranicę 
lub na teren w. m. Gdańska udziela szeregowym ma.
rynarki wojennej szef marynarki wojenne j. 

Szere( owym mary:1arki wojennej z ,obszaru do
wódz,twa fl cAy udziela zezwo:e ;J ia na wyja.z.d na te
ren w. m. Gdańs;{ a - dowódca floty. 

Na teren w. m. G.dańska mo,gą szerego'wi mary
narki wojennej otrzymywać tyl,ko urlopy o'kohczno
SClOwe. PI"'zy przekroczeniu granicy polsko-gdań
skiej powinni ci szeregowi posiadać przep.isową legi
tymację słu2Jhową i olkazywać ją na żądanie włardz 

gdański'ch, wobec których jest ona wystarczającym 
do'wodem osobistym (na ma.cy art. 16 umowy polsko
gdańskiej z dnia 24 października 1921r. - załącznik 
do Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 16, poz. 139). ' 

Szeregowi marynarki wojennej, którzy otrzy
mali od szefa marynarki wojennej zezwolenie na wy
j·a'zd ,zag·rarucę, proszą na podsita:wie tego zezwolenia 
hez:pośrednio właściwą powiwtową władzę admini
stra·cji ogólnej o wydanie palSZiportu zagrani,cznego. 
Uzyskanie wiz na paszporcie w konsulatach tych 
kr,ajów, do których dany szeregoJWy wyjeżdża, 
względnie przez które przeje.iJdża, należy do niego. 
S:zere.gowi ci w czasie pobytu zagranicą noszą ubra
nia cywilne i nie mają prawa posiadania pr'zy sobie 
broni (ani służbowej, ani pryw.atnej). 

Zezwolenia na noszenie munduru wojska.wego 
w ·czasie urlopu zagranicą lub na terenie w. m. Gdań
ska udzie.Ja .szef maryna,rki wojennej. 

Przed wyja:zdem na urlop z,agranicę lub na te
ren w. m. Gdańska, oddają szeregowi marynarki wo
jennej broń prywatną do przechowania dowódcy poJ
o·ddziału . 

Szeregowi, przejeżdżaiący tylko przez tenin 
w. m. Gdańska kolej,ami, noszą nJ. kolei (włącznie 
z dworcami) mundur wojskowy. 

Szeregowi, wyjeżdżający z okrętu, stojącego 
w Gdańsku do Polski na urlop, lub powracający 
z Polski na okręt, no·szą mundur wojskowy w drodze 
z okrętu do PoIski i odwrotnie. 

§ 35. Za,świaa·czenie o pozwoleniu udania się 
na ląd z okrętu (§ 31) wydaje dowódca jednostki pły
wającej, wzg'lędnie dowódca zespołu jednostek pły
wających. 

Zaświadczenie to uprawnia szeregowego mary
narki wojennej do nos~: enia w porcie za.granicznym 
munduru wojskowego (bez broni) . 

Dowódca jest również uprawniony zezwolić 
szeregowemu marynarki wojennej, należącemu do 
załogi okrętu R zeczYPos'Politej Po lskiej, znajdujące
go się w porcie za,granicznym lub w porcie gdań
skim, na udanie się z portu wgłąb kraju · zagranicz
nego lub na teren w. m. Gdańska. 

U dz'ielony u~lop nie może :przekraczać okresu 
czasu przewidzianego dla postoju okrętu w.porcie za· 
granicznym lu.b gdańskim. Urlopowany obowiązany 
jest chodzić w ubraniu cywilnem, o ile nie nastąrpiła 
zgoda wła.oz ·danego pailstwa na noszenie munduru 
wojskowego. 

§ 36. W razie śmierci url'opowanego, urzędnik 
stanu cywilnego·, względnie prowadzący księgi me
trykalne, obowią.zany jest przesłać urzędowe zalwia
domienie o zej ś,c.lu, a na'czelnik gminy dokument le
gitymacyjny urlopowanego - do komendy loka~nej, 
znajdującej się w miejscu śmierci danego szerego
wego. 

Komenda lok,alna prze'syła urzędorwe zawiado
mienie o zej .ściu i dokument legitymacyjny urlopu

.w.anego do właściwej formacji macierzystej, w:zglęcL
nie słu.żbowe1j danego szeregowego. 

W miej'srco'wościach, gdzie niema załO'gi, PQlwi
nien uC'zędnik s't 2.nu cywilnego przesłać urzędowe za
wia -1omienie o zej ściu, a naiczelnik gminy dokument 
le~:i.ymJ.cyjny urlopow,anego zmarłego. szeregowe-

.,. .. 
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gO' właściwej pO'wiat O'1wej władzy administracji 
ogólnej. 

Powiatowa władza admini~tracTi ogólnej prze
syła te dokumenty właściwej fO'rmacii macierzystej, 
wz,ględnie służ,b .·wej. 

Dowódca fO'rmacji macierzyste j. względn ie służ
bowej przesyła urzędO'we zawiadomienie o zejściu, 
oraz dane ewi;dencyjne szeregowego (stopień , imię, 
nazwis·ko, imiona rodziców, nazwisko rodowe mat
ki, datę i miejsce urodzenia zmaJrłego, ostatni przy
dział wojskowy, ewentualnie imię i nazwisko rodo
we wdowy) do właściwego urzędu duszpasterskiego. 

Na.czelnik gminy obowiązany jest prócz tego 
odesłać broń białą zlmarłego szeregowego do właści
wej formacji woj'skowej. 

W ·razie śmieTci czasowo urlopowanego szere
gowego marynail"ki wojennej koszty pog'rzebu, urzą
dzonego przez rO'dzinę , gminę lub csoby p O'stronne, 
zwracane będą według norm, okreś lonych rozkaz.em 
Ministra Spraw W O'jskowych. Zwrócone mogą być 
tyłko koszty t. 'Zw. kompletu p og·rzepowegO', w~kład 
którego wchodzą : krzyż, trumna i tablica. Uriządza
jCl!cy pogrzeb przesyła podanie o zwrot ko'sztów przy 
dołączeniu aktu zejśda do tej formacji wo';skowej, 
w której zmarły pełnił O'statnio służbę, formacja zaś 
do szefa maryna1l"ki wojennej, który zarządza wy
płatę . 

§ 37. Urlopy stałe (długoterminowe) mogą być 
spowodowane: 

1) czasową niezdolnością do służby wojskowej. 
W,arunki i sposób udzielania na tej podstawie urlo
pów są określone w przepisach o postępowaniu re
wizyjno-lekankiem; w)'ldanychprzez Ministra Spraw 
Woj'skowych, 

2) sŁałem urlopowaniem w myśl ad. 72 U'stawy 
O 'powszechnym obowiązku wojskowym. Stałe urlo
powanie zarządza w tym wyipadku każdorazowo od
dzielnym rozkazem Minister Spraw Wojskowych. 

Z chwilą stałe'go urlopowania, sz.ereg'owi mary
narki wojennej zostają skreśleni ze stanu fakt)'lCzne
go wo'jska, f.mcą prawO' do noszenia munduru woj
skowego, pO'2'!Ostają jednak w ewid.encri i dyspozycji 
swych form<licyj ewidencyjnych, a w innych spra
wach podlegają bezpośrednio właściwemu powia'to
wemu .komendantowi uzupełnień. Szeregowi 'stale 
ttrlopowarii wnoszą wSiZelkie podania, prośby lub za
talenia do władz wojskawych przez powiatowego 
komendanta uzupeł.nień, na terenie któregozamiesz
kują, ·zaś pwśby o przedłużenie urlopu - w myśl 
postanowień § 33 niniejszego rozporz.ctdzenia. 

ObO'wiązek meldowania przez szeregowych 
st~le urlopowanych przybycia do miejsca zamieszka
nia po "ZWo1nieniu z formacji, wyjaz,du do formacji, 
oraz każdorazowej zmi.any miejsca zamieszkania lub 
pO'bytu jest U'stalonyw ustawie 'D powsze<:hnym obo
wiązku wojskowym. 

§ 38. Urlop c:zasowy jest to zwolnienie na pe
wien czas od wszelkich zajęćsłużbowy<:h z :prawem 
opuszczenia miejsca postoju formacji, 'W której da
ny szeregowy pełni służbę, z 2:achowaniem wszeJ; 
kich innych obawią2'!ków i praw szere,gowego. 

§ 39. Urlopy czasowe, sZe1l"egowych marynarki 
wojennej mogą być: 

11 ok olicznościowe : 
a) udzielane . w ważnych sprawach osobi. 

stych, rodz.innych i majątkowych, 
h} ud!:ielane ze względu na wyjątkowe w~. 

runki służby wO'jskowej, 
c} świąteczne; . 

2) lecznicze, celem poratO'wania zdrowia lub 
leczenia w sezonowych zakładach i sanatorjach. 

§ 40. Jeżeli jest wiadomem, że proszący 
o urlOiP 2'!osbnie w ciągu ·tygodnia. urlopowany ila 
Iltałe, przeniesiony do rezerwy i t. p ., to nie należy 
takiemu sze'rę.gowemu udz.ielać urlopu czasowego, 
lecz należy go oorazu 'stale urlop (:wać, względnie 
zwolnić z czynnej służby wojskowej. . 

§ 41. Pnwo udzielania urlopów ICZ<lisowy'ch 
szeregowym marynarki wojenne) przysługuje: . 

l} na okres czasu do 3-ch dni - dowódcom. 
tych jednos'tek, dla których prz.ewidziany 
jest etat kapitana, . 

2) na okres czasu do 7 ,dni - ·dowódc'om tych 
jednostek, dla których przewidziany jest 
etat komandora podporucznik,a, . 

3) na obesczasu ponad 7 dni - dowódcom 
~ych jednostek, dla których przewidziany 
Jest etat komandora porucznika lub wyż
s'zego st'opniem. 

Dowódcy okrętów samodzielnych wy.dzielO'
nych posiadają przy udzielaniu urlopów czasowych 
szeregowym marynarki wojennej uprawnienia o je
den st~ień wyższe, ja,k \przewiduje etat dla dowód
cy danego okrętu. 

§ 42. Dowódcy ~komendrunc.i, kierownicy, sze
fow!e) powinni przy udzielaniu urlopów czasowych 
brac. ~od uwagę ~tan fakt)'lczny podległej formacji, 
S"toplen wyszkO'lema, za'chowanie się, jak i osobiste 
oraz wyznaniowe 'stosunki proszącego o urlop, 
a p~zedewlszystkiem powinni baJCZyĆ, by na skutek 
udZielanych przez nich urlopów nie ucierpiał nor;
maIny. ,~o~ służby w iP'odległej formacji (je;dnostce 
pływającej). . 

§ 43. Przejściowe wstrzymanie urlopów czaso
~:h ·s.z~regowym marY!larki 'Wojennej może zarzą
dZIe Ml~ster Spra;w WOJskowy;ch, o ile nie za,chodzą 
wypadkI przewldzkne wart. 71 rozporządzenia Pre
zyden~a Rzeczypospolitej o podstawowych obowiąz.
kachl prawach szeregowych marynarki wojennej. 

~ .44. N~e. należy udzielać urlopów czasowych 
do mIe)SCOWOSCl zagrożonych epidemją. 

Sposób ogłaszania trukich miejscowośc.i orga. 
nom wojskowym ureguluje Minister Spraw Wojsko
wych w drodze oddzielnego zarządzenia . 

I 45. Ordynansi osobiści O'trzymują url f>py 
cza~o~e za zgodą oficerc~, w którego dyspozycji się 
znaJdUJą. 

S 46. Przed. wyjazdem na urlop czasowy ' wi
nien szeregowy maryna,r.ki wojennej pozostawić swój 
dokładny adres. 

t 47. Ozasowo urlQ}i>owani szeregowi marynar
ki wojeooej wyje~dżają Dla urlop w mundurze woj. 
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skowym. Nie dotyczy to jednak urlopowanych za
granicę· 

Pozostałe rzeczy skarbowe aale,ży przed wy
jazdem na urlop odebrać szeregowym marynarki wo
jennej i złożyć w magazynie podręcznym poaoddz1a
łu, za co os'obiście o:dpowiada dOl\~' ódca pododdziału. 

§ 48. CZłllSOW O urlopowany szeregowy ies t 
obowiązany przerwać udolp i powrócić natychmiast 
do swojej ~orma'cji: 

1) w razie ogłoszenia mobilizacji i 
2) w razie odwołania urlopu. 
Szeregowi marynarki wojennej czasowo urlo

powani zagranicę (na teren m. w. Gdańska) powinni 
po otrzymaniu wiadomości o mobilizacji natychmiast, 
nie czekając powołania, powrócić do swojej właści
wej formacH wojskowej. o czem bezpośredni przeło
żony powinien danego szeregowego przed wyjazdem 
na urlop pouczyć . 

§ 49. W razie pobytu czasowo urlopowanego 
szeregowego marynarki !Wojennej w pewnym garni
zonie ponad 24 godziny, powinien on os'obiście za
meldować swój przyjazd i wyjazd w wojskowej ko
mendzie lokalnej. W wypadkach, jeżeli w danej 
miejscowok i jest dyzlok owana składowa c zęść włas
nej formacji 'wojskowej, po'winien urlopowany sze
regowy zameldować ponadto do'wódcy tejże o swoim 
przyjeździe i wyjeździe. 

W miejscowościach , w których niema załogi 
woj.skowej, 'powinni czasowo urlopowani szere,gowi 
marynarki woje.nnej zgłosić swój przyjazd i wy jazd 
w oddziale lub posterunku korpusu ochrony pogra
nicza, jeśli 'zaś takiego niema w danej miejscowości , 
wówczas - w posterunku policji państwowej, 
a w braku tegoż - w urzędzie gminnym. 

P,rzyjazd należy meldować w ciągu 24-ch g'o'-. 
dzin od chwi1i przyj,azdu, 'zaś IWy jazd w ciągu 24-ch 
godzin przed wyjaz dem. 

Wyjazd ma urlopowany tyl,ko w tych wypad
kach os'obno meldować, jeśli pobyt jego w mie,js'cu 
urlopu b'wał ponad 8 dni; przy krótszym pobycie 
melduje urlopowany wyjazd jednocześnie z !przyjaz
dem. Urlopowany czasowo z,agranicę ma przesłać pi-
5emny me1dunek o !Swym przyjeździe i wyjeździe naj
bliższej polskiej pla1cólwce konsularnej (na terenie 
w. m. Gdańska - komisarzowi generalnemu R ze,czy
pO'Slpolitej Polskiej). 

Władze, przyjmujące meldunki o przyjeździe 
i wyjeździe szeregowych ma1."ynarki wojennej, powin
ny fakt zameJ.dowania, wz~lędnie odmeldowania się 
poś.wiadczyć zapomocą odpowiedniej pieczątki na 
dokumencie legitymacyjnym dla urlopowanych, . 
a ;eśli chodzi o dowództwa (komendy) wojskolwe, 
prowadzić w ewidencji w "ksiąice meldunkowej cza
sowo urlopowanych", przewidzianej w § 57 rozporzą
dzenia Minish-a Spraw Wojskowych z dnia 15 maja 
1928 r. w sprawie wykonania ustawy 'o podstwwo
W)"chobOW1iązkach i prawach szeregowych wojska 
polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 643) - jeżeli zaś 
chodzi o urzędy gminne i posterunki poHcji państwo
wej - w myśl obowiązujących przepisów meklun
kowych. 

§ 50. UrlOiPY o'ko}i.cznośclowe udzielane ze 
wzg!lędu na wa.źllie spralWy o'sobiste, rodzinne i ma-

jątkowe (§ 39 pkt. 1 al nie mogą przekraczać u sze
regowych maryna,rki wojennej shlŻlby czynnej oraz 
szeregowych nadterminowych marynarki wojennej 
10 dni w każdym roku służby. 

§ 51. Urlopów okolicznościowych , udzielo
nych ze względu na wyjątkowe warunki służby woj
skolwej (§ 39 pkt. 1 bl udzielają wskazani w § 41 do
wódcy tym szeregowym marynarki w ojennej, k,tórzy 
pełnią służbę w szczególnie ciężkich warumkach. 
Czas trwania tego urlopu nie może przekrac zać, nie
zależnie G,d lO-dniowego urlopu, określonego w § 50 
niniej szego rozp orządzenia, 14 dni. Urlop ten mo
że być udzielony dopiero w 2-gim roku służby. 

§ 52. Czas trw.ania i warunki u<łzielania urJ.o
pów świ~tecznych szeregowym marynai-ki wojennej 
(§ 39 pkt. 1 c) ustala każdorazowo Ministe,r Spraw 
Wojskowych. 

§ 53. Szeregowi rezerwy marynarki wojennej 
powołani do ćwiczeń w myśl art. 77 ustawy o po'
wszechnym obowiązku wojskowym, oraz szeregowi 
rezerwy mai'ynarki woiennej i szeregowi pos,politego 
,ruszenia marynarki wojennej powołani do służby woj
skowej w czasie pokojowym w myśl art. 81 i 84 po
wyższej ustawy - mogą otTZymać urlop okoliczno
Ś'ciowy tylko w wyjątkowo ważi1ych sprawach 05'0-

bis tych, rodzinnych i majątkowych na czas najwy
żej ~-ch dni za cały okres służby, względnie ćwi
czema. 

§ 54. Przedłużenie urlopów okolicznościo1wych 
ponad normy wskazane w §§ 50, 51, 53 jest dopusz
cz,alne tylko w razie obłożnej choroby i zalicza się 
szerego~\'ym marynarki wojennej na poczet urlopu , 
leczniczego. Przedłu.żenia urlopów udziela władza, 
która udzieliła urlopu, a w wyjątkowych wypadkach 
władza lokalna, zawia,damiając o tem właściwego 
przełożon.ego w myśl § 33 niniejszego rozporządzenia. 

§ 55. Urlopy lecznicze dzielą się na: 
1) zdrowotne, 
2) ozdrowieńcze, 
3) udzielane na czas do ukończenia postępo

wania rewizyjno-lekarskiego. 

§ 56. Urlopów leczniczych należy udzie·lać 
z urzędu na podstawie świadeotw wojsko,wo-Ie,kar
skich, względnie orzeczeń wojskowo-lekarskich. 

§ 57. Udopów lecz'ni,czych nie należy udzie
lać szeregowym chorym na cierpienie przewlekłe , 
zaś w szczególnośd chorym, którzy nie wyrazili zgo
dy na wykonanie niezbędnych zabiegów operacyj
nych, chorym na gruźlicę otwartą, na choroby uszu, 
oczu (z wyjątkiem urlopów ozdro'wieńczych po za
biegach operacyjnych), wreszcie chorym umysłowo. 
Chorzy t acy podlegają postępowaniu rewizyjnemu 
w myśl przepisów o postępowaniu rewizyjno-lekar. 
skiem. 

§ 58. P,rzedłużenie urlorpu lecznicze,go (zdro-
wotnego lub ozdrowieilczego) jest dopuszczalne tyl
ko w wyjątkowych wypadkach, gdy urlopowany jest 
trukciężko chory, że jego powTOitna podróż, względ
nie transport do najbliższego szpitala wojskowego 
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byłyby połąc zone z niebezpieczelis twem dla jego 
zdrowia. Przedłużenie udopu leczniczego (zdrowot
nego lub ozdrowieńczego) w ostatnim wypadku udzie
lają dowódcy forma,cyj na okres czasu niezbędnie ko
nieczny dla uzyskania zdolnośc i do transportu 
w myśl § 33 niniejszego rozporzą dzenia. 

§ 59. Urlopy zdrowotne mogą być udzielane 
szeregowym, których stan zdrowia nie wymaga ani 
wyko,: ania zabiegów leczniczych, ani . opiek i lekar
skiej, przyczem rokuje zupełną poprawę, a jednak 
czasowo znosi lub zmniejsza w znaczniejszym stop
niu ich zdolność do służby wojskowej . 

§ 60. Czas trwania urlo'pów zdrowotnych dla 
szeregowych- marynarki wojennej służ.by czynnej nie 
może przewyższać 6 tygodni przez cały czas służby 
wojsko'w,ej, przyczem każdorazowy urlop nie może 
przekraczać 3-ch tygodni. Urlopów zdrowotnych do 
3-ch tygodni włącznie udziela uprawniony do tego 
dowódca na podstawie świadectwa wojsko'wo,-lekar
skie,go, wysh.wionego przez naczelnego lekarza for
macji, względnie garn izono1wej izby choTych. 

§ 61. Dowódca formacji nieewidencyjnej, 
udzielając urlo'pu zdrowotnego, zawia damia o tern 
dowódcę formacji e w~ dencyjnej, do której dany sze

: regowy należy. 

§ 62. Urlopy ozdrowieńcze udżielane są sze
regowym marynark i wojennej, po'zostającym na le
czeniu w sZJpitahch wojskowych, z chwilą, gdy stan 
zdrowia nie wymaga już dalsze j ,opieki lekarskiej, 
a 'przebyte choroby zakaźne lub ostre schorzenia, 
względnie zabiegi operacyjne, powodują koniecz
ność dłuższego w ypoczynku, po którym przewiduje 
się powrót do zdrowia. 

Czas trwania urlopu ozdrowieńczego dla szere
gowych służby czynnej nie może prze:wyższać 6 ty
godni. 

Urlopów ozdrowieńczych udziela na podstawie 
orzeczenia wojsk o,wo - lekarskiego, wystawionego 
przez ,dany szpital, komendant sZJpiiala. Odpis tego 

· orzeczeni.a, z zawiadomieniem o odejśdu szeregowe
go na urlop, przesyła komendant szpitala natych
miast właściwemu dowódcy formacji. Po upływie 
urlopu ozdro'wieńczego szeregowi wra,cają wprost do 
swojej formacji, Vlzględniedo szpitala, z którego ode
szli na urlop, a to zależnie od wskazówek, zawartych 
w dokumencie legitymacy jnym dla urlopowanych. 

· § 63. Chorym umysłowo mogą być udzielane 
· urlopy ozdrowieńcze po wdrożeniu postępowania re-

wizyjnego na pisemną zgodę osób, obejmujących 
· opiekę nad chorymi. 
, . W żadnym wypadku nie wolno urlopować cho
• rych umysłowo, niebezpiecznych dla siebie i oto
> c zema. 

§ 64. Urlopów leczniczych udzielać można 
również szeregowym, co do których wdrożone zos ta
ło postęp o\vanie rewizyjno-lekarskie na czas do 
ukończenia tego postępowania , je żeli udzielony urlop 
nie przedłuży lub nie utrudni samego postępowania 
rewizyjno-lekarskiego. 

§ 65. Postanowienia o urlopach stałych (dłu
goterminowych) nie mają zastosowania do szerego
wych nadterminowych marynarki wojennej. 

Do art. 20. 

§ 66. Szeregowi marynarki wojennej mogą być 
przeniesieni z jednej form.acji marynarki wojennej do 
innej formacji marynark~ wojennel bądź to na własną 
prośbę, jeżeli na to zezwalają względy służbowe. 
bądź też z urzędu. o ile wymagają tego względy 
służbowe. 

POld przeniesieniem należy rozumieć zmianę 
forma,cji w obrębie marynarki wojennej, w której to 
formacji szeregowy marynarki wojennej pęłni służbę 
wojskową lub do której należy ewidencyjnie. 

§ 67. Prawo przenoszenia szeregowych mary
narki wojennej posiada szef marynarki wojennej, 
który uprawnienia swe w tym zakresie może prze
kazać : 

1) dowódcy floty, jeżeli chodzi o przeniesienie 
szeregowych w obrębie dowództwa floty; 

2) dowódcy flotylli , jeżeli chodzi o przeniesie
nie szeregowych w obrębie dowództwa flotylli; 

3) w innych jedno,; tkach , przełożonemu 
o uprawnieniach co najmniej dowódcy pułku . 

Do art. 21. 

§ 68. Przenoszenie na własną prośbę szerego
wych marynarki wojennej do formacyj wojska lub też 
S'zeregowych z fo,rmacyj wojska do marynSlrki wojen
nej może być uskutecznione za zgodą szefa marynar
ki wojennej , oraz szefów organów, administrujących 
szere.gowymi ,p oszczególnych rodzajów wojsk. 

Przenoszenie z urzędu szeregowych marynar
ki wojennej ,do formacyj wojska, -lub też przenoszenie 
szeregowych z formacyj .wo jska do marynarki wojen-
nej zarządza Minister Spr.a w Wojskowych. . 

§ 69. W wypadku przeni~sienia szeregowego 
marynarki wojennej do formacji wojska, lub też szere
gowego z fo.rmacji wojska do marynarki wojennej, 
nas tępuj e przemianowanie danego szerego,wego we
dle następującej skali: 

stopień szeregowca (ułana, strzelca i t. d.), od
powiada stopniowi marynarza i odwrotnie, 

stopie!'l starszego szeregowca (sL ułana, st. 
s trzelca, bombardjera i t . d.). ·odpowiada stopniowi 
starszego marynarza i odwrotnie, 

stopień kaprala odpowiada stopniowi ma-ta 
.i odwrotnie , 

stopień plutonowe'go, odpowiada stopniowi bos
manmata i odwrotnie , 

s topień sierżanta (wachmi'strza, ogniomistrza), 
odpowiada stopniowi bosmana i odwro,tnie, 

stopień st. sierżanta (st. wachmistrza, st. ognio
mistrza). odpowiada stopniowi st. bosmana i od
wrotnie. 

Chorążowie zostaj ą przemianowani na bosIha
nó'w fIo,ty. 

§ 70. Przeniesieni szeregowi z.atrzymują wszel
kie nabyte przez służbę wojsko,wą uprawnienia oso
biste. Pozatem do przeniesionych szeregowych od-
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noszą się wszelkie postanowienia obowiązujące sze
regowych wojska , względnie szeregowych marynar
ki wojennej, w zalei ności od tego, czy nastąpiło prz e
niesienie do formacji wojska, czy też do ma-rynarki 
wojennej. 

TYTUŁ II. 

Ro zdział L 

Szeregowi marynarki wojennej służby czynnej. 

Postanowienia ogólne. 

Do art. 22. 

§ 71. Na podstawie karty powoł", nia i zgod
nych z nią dokume ntów ewidency jnych, któ r e olrzy
mała formacja od pow iatow eg o k omendanta uzupeł
nień, ogłasza do wó.dn forma cj i w rozkazie dziennym 
.datę zgłoszenia się poborowego i przydz iał do pod
oddziału. 

Zaliczenie powołanego do stanu faktycznego 
formacji (wcielenie) następuje w dniu jego zgłoszenia 
się do niej. Wszelkie ze s łużbą ziwiązane należnośc i, 
przy,sługują powolanemu od dnia zgłoszenia się jego 
do formacji. 

Do art. 23. 

§ 72. Tytuł podchorążego rezerwy marynarki 
wojennej, względnie 'podchorążego pospolitego r usze
nia marynarki wojennej uprawnia do noszenia spe
cjalnych ,oznak określanych w przepisach o umundu
rowaniu, oraz awalIlisowania do stopni podoficerskich 
w myśl §§ 90 i 91 niniejszego rozporządzenia. 

Podchorąży rezerwy marynarki wojennej, 
względnie podchorąży pos politego ruszenia marynar
ki wojennej, p obiera w czasie pełnie ruia służby czyn
nej o-raz powołan.ia na ćwiczenia rezerwy uposaże
nie według posiadanego rzeczywistego stopnia sze
regowego marynarki wojennej. 

Do art. 24. 

§ 73. Pod zajęciem ubocznem rozumieć należy 
zajęcie, które nie ma bezpośred niego zwia,zku ze 
służbą wojsko'wą , a nie jest dozwolone wedle obo
wiązujących regulaminów lub rozkazólw. 

00 art. 25. 

§ 74. Zdegradowany szeregowy marynarki wo
jennej powinien być przeniesiony do innej fo.rmacji 
marynarki wojennej, lub na inną jednos tkę pływając ą. 

Przen.iesienie z-arządza na wniosek dowódcy 
formacji zdegradowanego przełożony wskazany 
w § 67. . 

§ 75. Zdegradowany szeregowy marynarki wo
jennej może pC'nownie awansować po upływie 6-ciu 
miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, względnie 
orzeczenia dyscyplinarnego, w myśl ogólnych zasad 
o awansowaniu, o ile w ciągu tego czasu nienagannie 
się sprawował i o ile chara,kter czynu (art. 39) i skut
ki wyroku sądowego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Do art. 26. 

§ 76. Karę pozbawienia wolności, orzeczoną 
prawomocnym wyrokiem sądowymi wlicza się do 
czasu czynnej służby, o ile czas trwania tej kary nie 
przekracza okresu tr ze ch tygodni. 
. Na okres 3 tygodni może s kładać SIę jedna ka-
ra, lub też kilka kar razem wziętych. 

Do art. 27. 

§ 77. Szeregowi marynarki wojennej służby 
czynnej z o stają przeniesieni ze służby czynnej 

A) do rezerwy: 

1) W's-kutek ukończenia ustawowo przewidzia
nej obowiązkow e j S l dżby czyn ne j, jeżeli nie pozosta
ją nadal w służbie WO,sKow e j jako szeregowi zawo 
dow i maryn ar k i woj enne j, lub szeregowi nadtermi
nowi ma r ynark i wo;enne j; 

2) wsk utek 'w ybra nia na posła do sejmu lub na 
sen,a tora Rzeczypospolitej. 

B) do pospolitego ruszenia: 

wskutek orzeczenia wojs ko wo-lekarskiego komisji 
rewizyjnej w myśl obowiązi., j ących przepisów sam
tamo-rewizyjnych. 

§ 78. Przeniesienie szeregowego marynarki 
wojennej służby czynnej do rezerwy wskutek odby
cia d lTżby czynnej następuje zasadniczo po upływie 
tego dnia, w którym k ończy się jego obowiąz ek, 
przewidz iany wart. 4 usta wy o powszechnym obo
wiązku vvo;skowym przy \lwzględnieniu postanowie ll. 
art. 72 us:talwy o powszechnym obow.iązku wojsko
wym, po o,dliczeniu cza-su: 

a) trwania kary w myśl art. 26 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej o podsta
wowych obowiązkach i prawach szerego
wy ch marynarki wojennej i § 76 niniejszego 
r ozporzą dz enia, 

b) przebywania 'W dezercji lub samowolnem 
oddaleniu poza formacją, 

c) urlopowania wsku,tek czaso1wej niezdolności 
do służby woj sk owej w myśl orzeczenia woj
skowo-lekarskiej komisji rewizyjnej. 

Odsługiwanie obowiązk owego czasu służby 
czynne j może mieć miejs-ce tylko do końca tego roku 
kalenda rzowego, w którym szerego'wy służby czyn
nej korlezy 40 lat życia. 

Czas przebyty 'w miewoli wlicza się szerego
wym marynarki wojennej służby czynnej do okresu 
czasu obowią ;zkowej służby wojsko\vej , jeż eli po stę
powanie reh ,,- bi.Jitacyjne wykaże, że dosianie się do 
niewoli nastąpiło z przyczyn usprawiedliwionych. 
Po powrocie z niewoli szeregowy powinien zameldo
wać się na tychmiast u dowódcy najbliższej formacji 
woj::;kowej, celem odesłania go do dowódcy formacji 
macierzys tej , który wdraża postępowanie re ha bili
ta:cyjne w sposób analogiczny, jak wskazano 'W § 163 
niniejszego rozpo'l'Ząd<zenia. 

§ 79. Jeżeli szeregowy służby czynnej 'W chwi
li, w której powinien być przeniesiony do rezerwy, 
e:najduje się w wojskowym areszcie dyscyplinarnym 
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lub w więzieniu wojskowem, albo też w szpitalu woj
skowym na leczeniu, przeniesienie go do rezerwy 
następuje po odcierpieniu kaTy dyscyplinarnej, lub 
sądowej, o ile ta osta tnia łącznie z ewentualnemi po
·p rzednio w czasie służby odbytemi karami sądowe
mi nie przenosi trzech tygodni - albo też po wyj
ściu ze szpitala. 

Po odcierpieniu kary, względnie po wyjściu ze 
szpitala, należy odesłać danego szeregowego do je
go formacji ma·cierzysiej, która przeprowadza zw ol
nienie do relze.rwy. 

O ile kara sądowa prze,kracza okres trzech ty
godni, nie przekracza zaś fedn ego rOIku, przeniesie
nie szeregowego do rezerwy nas t ępuje dopiero po 
odbyciu tej ka.ry w więzieniu wojskowem i odsłuże
niu w .szeregach czasu, spędzone'g o w więzieniu, 
a brakującego do ooowiązkowego okresu służby 
czynnej . 

O ile kara sądowa pm.ekracza jeden rok, mo·że 
być dany szeregowy stale urlopowany w myśl art. 72 
ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym, ce
lem odbycia ka ry w więzieniu cywilnem. Powołanie 
do służby wojskowej następuje w tych wypadkach 
po odbyciu kary, o ile wedle ustawy o powszechnym 
obowiązku wojskowym jest to dopuszczalne. O sta
łem urbi'olwaniu należy zawiadomić właściwego pro
kuratora wojskowego. 

§ 80. Szeregowi marynarki wojennej, którzy 
na po·dstawie art. 72 ustawy o powsze chnym obo
wiązku wojskowym zostali stale urlopowani przed 
terminem określonym wart. 4 rzeczonej ustawy, zo
stają przeniesieni do .rezerwy w ustawowo przewi
dzianym terminie. 

§ 81. Przeniesienie do pospolitego ruszenia na 
podst awie orzeczenia wojsko wej komisji rew~zyjno
lekarskiej, następuje z chvlilą zatwierdzenia tego 
orzeczen.ia przez dowódcę, uprawriionego przepisa
mi o postępowaniu .rewizyjno-lekar~kiem. 

§ 82. Szeregowi marynarki wojennej, przenie
sieni do rezerwy lub pospolitego r uszenia, otrzymują 
dokumenty stwierdzające ich stosunek do wojska, 
określone w szczególnych rozkazach Min.is.tra Spraw 
Wojskowych. 

Do art. 28. 

§ 83. Szeregowi maryna'rki wojennej służby 
czynnej zostają zwolnieni od obowiązku słuiby woj
skówej: 

. 1) w razie uznania ich za zup ełnie niezdolnych 
do ·służby wojs kowej (kat. E.). Podstawą do zwol
nienia jest ,orzeczenie wojskowej komisji rewizyjno
lekarskiej, działającej w myśl przepisów o postępo
waniu rewizyjno-Iekarskiem. Orzec zenie komisji mu
si być zatwierdzone przez uprawnionego . do tego 
dowódcę; 

2) w razie zupełnego zwolnienia od powszech
nego obowiązku wojskowe go, w innych wypadkach 
na po·dstawie ustawy o powszechnym obo'wiązku 
wojs kowym. Przełożeni wskazan.i w § 67 zarządzają 
w tym wY'Padku 1Jw·olnienie na podstawie urzędowe
go zawiadomienia, otrzymane.go. od właściwego po
wiatowego komendanta uzupełnieńj 

3) na pOQ'stawie prawomocnego wyr'oku sądo
wego, na zasa·dzie ktprego następuje wydalenie 
z wojska, lub pOWoGującego ·wykluczenie ze służby 
wojsko,wej. Zwolnienie zarząGza w tym wypadku 
przełoIżony wskazany w ,§ 67, a to w wypadku or~e
ozenia kary, . wydalenia z wojska w wyroku są,do
wym, -na zasadzie odpowiedniego zawiadomienia, 
otrzymanego od wojskowych władz sądowych, zaś 
w wypadku wykluczenia od służby wojskoJwej - na 
zasadzie zarządzenia najbliższego przełożonego 
o uprawnieniach dowódcy okręgu korpusu. 

Awanse. 

Do art. 30. 

§ 84. Wniosek nominacyjny (wlZór Nr. 2) spo
rządza dowódca pododdziału i przedkłada go ze swo
ją op.inją w dr'odze słu:hbowej dowódcy wskazanemu 
w § 95 niniejszego rozporządzenia. 

§ 85. Ogólnemi warunkami awansowania sze
regowych marynarki wojennej służby czynnej są: 

1) prze'służenie w posi<łJdanym st,opniu co naj
mniej takiego okresu czasu, który jest wymagany dla 
każdego sto:pni.a w a,rt. 31 rozpo·rządzen,ia Prezyden
ta Rzeczypospolitej o ,podstawowych obowiązkach 
i prawach szereg·owych marynarki wojennejj 

2) nienaganne spr<łJwo,wanie się; 
3) zdolności instruow,ania lub . fachowej 
4) przewidziane w rOZ'porządzeniu Prerzyd.enta 

Rzeczypospolitej o podstawowych obowiązkach 
i prawa,ch szeregowych marynarki woiennej dla da
nego stopnia ukończenie 'szkoły wojskowej, kursu lub 
złożenie egzaminu fa'chowegoj 

5) wolny etat zwiąeany z nowym stopniem, 
jeśli awans ma nastąpić na stopień rzeczywisty. 

Do art. 31. 

§ 86. ' Szeregowi m.arynaxki wojennej służby 
czynnej mogą być awansowani do bosmanmatów tyl
ko w dr·odze wyjątkowej, najwcześniej z dniem sta
łego urlopowania w myśl art. 72 ust<łJwy o powszech
nym ohowiązku wojskowym lub przeniesienia do re
zerwy, o ile niniejsze rozpor>Ządzenie nie czyni w tej 
mierze wyjątków. 

§ 87. Szczegółowe !przepisy w sp,rawie kw,ali
f.ikacji do awansowania na wyższy stopień, tudzież 
w 'sprawie programu i organizacji kursu bosmańskie
go ·oraz kursu na bosmana floty wyda szef marynarki 
wojennej. 

Do art. 32 • .. 

§ 88. Dowodem stwier,dzającym wykształce
nie w myśl art. 32 rozpo~ządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej o podstawowych obowiązkach i pra
wach . szeregowych m,aryn!lrki wojennej, jest orygi
nalne urzędowe świadedwo wydane przez władzę 
danej szkoły. 

Urzędowy Qdpis (sporządzony i zaświadczony 
przezdowódc~ formacji) takiego świadectwa, dołą
cza się do dokumentów ewidencyjnych szeregowego 
marynarki wojennej. Oryginał zwraca się. 
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§ 89. Szeregowi marynarki wojennej, posiada
jący warunki z art. 32 rozporządzenia Prezydenta 
RzeczypospoEtej o pods,taw,owych ohow~ązkach i pra
walch 'szeregowych marynarki wojennej, awansują na 
stopie!! starslZ ego marynarza, oraz mat,!-, na warlm
kach ustalonych wart. 30 i 31 rzeczonego r'o-zporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej oraz § 85 niniej
szegor,ozpO<rządzenia z tern, że w ,razie braku wOlI
nych etatów, otrzymują stopień tytularny. Szerego
wi ci mogą jeszcze przed przenies,ieniem do rezerwy, 
wzg:lędnie przed stał'em urlopowaniem bez względu 
na wolny etat, uzyskać stopień tytularnego bosman. 
mata, o .ile odpowiadają warunkom przewidzia,nym 
na ten stopień. 

Do art. 33. 

§ 90. Sze,regowi maryna'rki wojennej, odbywa
jący ~króc oną czynną służbę wojskową, awansują 
tylko na stopnie tytularne . Warunek wakansu etato· 
wego stanowiska nie ma do tych szeregowych mary-

, na'rki wojennej zastosowania, jak również okresy 
czasu i kolejność stopni przewidziane wart. 29 i 31 
rozporządzenia Prezydenta Rze,czyposrpolitej o po'd
stawowych obowiązkach i prawa,ch szeregowych 
marynarki wojennej. ' 

§ 91. Szeregowi marynarki wojennej, odbyrwa
jący skróconą czynną służbę wojskową na mocy 
art. 49 us:tawy o powszechnym obowiązku wo-jSiko
wym, mogą być awans,o,wani do stopnia: 
, 1) starszego marynarza po ukończeniu podsta-

wowego okresu szkolenia; 
2) następnie do $Itopnia tytularnego mata po 

ukończe'niu teoretycznego podofice,rskiego kursu 
podchorążych rez,erwy marynarki wojennej z postę· 
pem pomyś,lnym; 

3) tytularnego bosmanmarta po ukończeniu kur
su podchorą1żych rezerwy i zdaniu egzaminu ko-ńco
wego z rpo'stępem pomyślnym; 

4) tytularnego bosmana po uko,ńczeniu prak. 
t y,c znyc h zajęć na jednostkach 'pływających z wyni
kiem pomyślnym. 

§ 92~ Przy przeniesieniu do rezerwy posiada. 
ne stopnie tytularne stają się rzeczywisfemi. Pod
eza's ćwiczeń w rezerwlie podchorążO'wie-bo,smanowie 
mogą uzyskać drogą awansu stopień starszego bos
mana. 

Do art. 34. 

§ 93. Awansowanie szeregowyich mar)marki 
wojennej za czyn wybitnego męstwa na polu bitwy, 
następuje każdo'razowo tylko o jeden stopień, przy 
zaJchowaniu pozatern warunków z a.rt. 31 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Q podstawowych 
?bow~ązkach i prawach sz~reg,owych marynarki wo
JenneJ. 

Szeregowych tych ,awansuje przełożony prze
widziany w § 95 n~niejszego rozporządzenia, bądź tQ 
na wniosek dowódcy p odo:d działu , bądź to z własnej 
inicjatywy. 

Do art. 35. 

§ 94. Mianowanie podporucznikiem marynar
ki wojennej na wa,runkach wskaz,anych waTt. 35 roz
porządzenia Prezy;denta R'zeczypO'spolitej o podsta-

wowych Qbowiązkach i praJwach szeregowych mary
nark,i wojennej, nadępuje bez względu ha posiadany 
stopień na wni,osek dowódcy formacji, w sposób 
określony w ustawie z dnia 20 czer,wca 1924 r. o pod
stawowych obowiązkach i pralwach oficerów Pol
skiej Marynarki Wojennej (Drz. U. R. P. Nr. 64, 
puz. 626). 

Do art. 36. 

§ 95. Przełożonym uprawnionym do awanso
w.ania szereg,owych marynarki wojennej do s,topnia 
starszego bosmana włącznie jest .szef marynarki wo~ 
jennej, który upralwnien~a swe w tym zakresie może 
przekazać: 

1) dowódcy floty, jeśli chodzi o sze,rego1wych. 
. mających stałą ,przynależność służbową do formacyj 
podległych dowództwu floty, 

2) dowódcy flotylli, jeśli chodzi o awans szere
gowych, mających stałą przynależność służbową do 
formacyj podległych dowództwu flotylli, 

3) przełożonym o uprawnieniach GO na jmniej 
~owó~cy pułku w innych forma'cjach marynarki wo-, 
JenneJ. . 

Awansowanie na stopnie rze:czywiste jest za-· 
le ·żnem od uzyskania potwierdzenia przez d-owódcę 
formacji ewidencyjnej, że odpowiedni etat jest wolny~ 

P,rzełOlżonym uprawnionym do awansowania 
szeregQwych marynarki wojennej na ..stopień bosma
na floty - jest szef marynarki 'wojennej. 

§ 96. O awansowaniu ,zawia,damia w celach 
ewidencyjnych dowódcę formacji ewidencyjnej ten 
dowó;dca, który ,awans zarządził. 

Do art. 37. 

§ 97. Data, od jakiej awans nastąpił, jest pod
:stawą wszystkich obowią'zków i praw, ~wiązanych 
z nowym stopniem. 

Do art. 38. 

§ 98. Przepisy o awansowaniu obowiązują 
równie'ż na czals wojny, jeśli rozporządzenie Prezy
denta Rzeczypospolitej nie postanowi inaczej. 

Do art. 39. 

§ 99. Czas pos'tępowania dyscyplinamego, ora'z 
czas trwania kary dyscyplinarnej wlicza się do O'kre
sów cz'a'su, wymienionych wart. 31 rozporządzenia 
.P~ezydent~ Rze,czyposlPolitej o podstawowych ~bo
WIązkach 1 prawach szereg,o,wych marynarki wOJen
nej, Q He postę.powanie dy~cyplinarne nie zostało za
k ończonedegra da:cj ą. 

W r.azie de,gradacji, okres C'ZaJsu wyma,gany do 
·Rw,ansu lic:zy się od 11Jprawomocn~enia się orzecze
nia dyscyplinarnego (§ 75). 

§ 100. Cza,s postępowania sądowo':karnego, 
połączonego z aresztem prewencyjnym, wlicza się do 
okresów cZaJsu wymaganych do awansu tylko wów
czas, gdy nastąp.Ho zaniechanie lub umo.r.zenie postę
pow.ania, a'lbo też uwolnienie prawO'mocnym wy
rokiem. 

Do czasu pozbawienia wolności, którego 
w myśl ,aTt. 39 ro~pollządzenia Prezydenta Rzec'zy
pospolitej , o podstawowych obowiązkach i prawach 



1160 Dziennik Ustaw. Poz. 577. Nr. 77. 

szeregowych marynarki wojennej, nie wUcza się do 
okresów czasu wymaganych do awansu - należy 
zaliczać 'jedynie czas faktycznego przebywania 
w zamknięciu . 

§ 101. Czas przebyty w niewoli może być wli
czony do okresów czasu wymaganych do awansu, 
je ś li postępowanie rehabilitacyjne będzie miało dla 
szeregowe 1 o marynarki wojennej wynik dodatni 
(§§ 78, 163). 

A wanse tytularne. 
Do ad. 40. 

§ 102. Prócz wypadków przewidzianych wart. 
32 i 33 rozporządzenia Prezydenta R zeczyposp olitej 
o podstawowych obowiązkach i prawach szerego
wych marynarki wojennej - może szeregowy ma
ryn arki wojennej, pełniący służbę pod każdym wzglę
cleni wzorO'wo, oraz okazujący wybitne zdolności 
i szczególne zainteresowanie w służbie, a,wansować 
na stopień ty tularny, niezależn.ie od wakansów 
w st c'pniach przewidzianych etatami marynarki wo
jennej, o ile wymagają tego wz,ględy służbowe. 

. Do art. 41. 

§ 103. Przy nadawaniu stopni tytularnych 
obo'.'i i ązują zarówno okresy czasu przewidziane 
wart. 31 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
liter o podstawowych obowiązkach i prawach szere
gowych marynarki wojennej, jak i inne ogólne zasady 
awanwwania, lub spe·cjalne warunki wymagane dla 
danego stopnia (ukończenie szkół, kursów, odbycie 
praktyki i t. d.). 

§ 104. Stopień tytularny może być tylko o je
den stopiel'l wyższy od rzeczywistego. PosŁano'wie 
nie to nie dotyczy szeregowych marynarki wojennej, 
odbywających skróconą czynną służbę wojskową, 
których wszystkie stopnie są tytularne. 

§ 105. Kary dyscyplinarne do szeregowych ma
rynarki wojennej w stopniach tytularnych są stoso
wane tak, jak do podoficerów w odpowiednich s.Łop
niach rzeczywistych. 

Do art. 42. 

§ 106. Posi<idają:cy stopnie tytularne noszą 
oznaki przewidziane w przepisach o umundurowaniu 
dla tych samych stopni rzeczywistych. 

§ 107. Tytularne siopnie stają się automatycz-' 
nie rzeczywistemi, w razie ogłoszenia mobilizacji dla 
wszystkich objętych mobilizacją. Stwierdzenie te
go awansu przeprowadza przełożony wskazany 
w § 95 w myśl ogólnych zasad awans'owania bez 
wniosku nominacyjnego. 

R o z d 'z i a ł II. 

Szeregowi rezerwy marynarki wojennej i szeregowi 
pospolitego ruszenia marynarki wojennej. 

Do art. 44. 

§ 108. Szeregowi rezerwy marynarki wojennej 
i szere::;owi pospolitego ruszenia marynarki wo'jen
nej, od dnia na który zostali p'owołani do służby 

czynnej wojskowej, nie mają prawa wybierania do 
sejmu i senatu Rzec,zypospoEtej. Nie wolno im brać 
w czasie czynnej służby wo;sk owej udziału w zjaz
dach, w zebraniach, odczyt 2. ch, wiecach i żadnych 
innych akcjach, mających cele pol ityczne. 

I 

Do art. 45. 

§ 109. Szeregowy rezerwy marynarki wojen
nej lub szeregowy pospolitego ruszenia maryna'rki 
wojennej, wybrany na posła do sejmu lub na senatora 
Rzeczypospolite j przed' powołaniem na ćwiczenia 
w rezerwie lub do służby wo;s kowej, zostaje przez 
właściwego powi.atoweg o komendanta uzupełnień 
zwolniony od powołania na podstawie listu wierzy~ 
teJnego, wydanego przez komis;ę wyborczą w myśl 
ordynacji wybo·rczej, lub na podstawie leg'itymacji 
posel skiej, wydanej przez biuro sej mu lub senatu. 

Na tej podstawie powiatowy komendant uzu
pełnień unieważnia jego przydział mobilizacyjny 
w myśl obowiązujących przepisów i pouc za go rów
nocześnie o jego obowiązku mel dunk owym, wynika
jącym z § 111 niniejszego rozporządzenia. 

§ 110. Jeżeli wybór na posła do sejmu lub 
sena.tora R'zeczypospo.Jit ej nastąpi w czasi~ pełnienia 
czynnej s łużby wojsko'wej, następuje natychmiasto
w e zwolnienie ze służby czynnej sz e.regowego rezer
wy lub po spolitego rusze nia przez przełożonego 
w,skazanego w § 23 niniejszego rozporządzenia. 
Szeregowy taki przez czas s!prawo·wania mandatu 
nie otrzymuje przydziału mobilizacyjnego ~ nie mo
że być powołany do ćwiczeń wojskowych, względ
nie do słu żby wojskowej . 

§ 111. Z chwilą wygaśnięcia manda,tu posel
skiego, szeregowy rezerwy lub po'spolitego ruszenia 
marynarki wojennej jest obowiązany zawiadomić 
o tem w ciągu 14-tu dni właściwego powiatowego 
komendanta uzupełnień. 

§ 112. Szeregowy rezerwy lub pospolitego 
ruszenia marynarki wojennej nie jest obowiązany do 
dodatkowego odbycia tych ćwiczeń, od których zo
siał zwolniony w czas1ie sprawowania mandatu posel
skiego. 

Do art. 46. 

§ 113. Szeregowi rezerwy i p,os'Politego rusze
nia marynarki wojennej podlegają przepisom kodek
su karnego woj skowego tudzież wojskowych prze
pisów dyscyplinarnych od dnia na który zosta:Ji po
wołani celem pełnienia czynnej służby woioskowej, 
o ile kodeks karny wojskowy lub woj.skoWe przepi
sy dyscyplinarne nie postanawiają inaczej. 

§ 114. Pod powołaniem szeregowych rezerwy 
i pospolitego ruszenia marynarki wojennej do sll1żby 
czynnej należy ro,zumieć:' powoł'anie na ćwiczenia 
wojskowe, na dodatkowe ćwiczenia wo.j,skowe, mo~ 
bilizację ogólną i częściową, następnie powołanie do 
służby wojskowej, jeżeli bez'pieczeństwo Państwa te
go wymaga, a wreszcie na zebrania kontrQlne 
(art. 77, 81, 84, 96 ustawy o powszechnymO'bO'wiąz-
ku wojskowym). ' . 

§ 115. Chwilą powołania do czynnej służby 
w marynarce wojennej, jest dla szeregowego ·rezer-
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wy i pospolitego ruszenia dzień, na który został po
wołany na podslawie doręczonej mu w sposób prze
pisany karty powołania , wyda'nej przez właściwego 
powiatowego komendanta ' uzupełnień, lub dzień po
dany w obwieszczen j'ach; chwilą Zlwolnienia zaś ze 
służby wojskowej jest dzień, w którym został skre
ślony :ze stanu faktyc zne go wojska, lub dzień wyda
nia zarządzenia właściwej władzy , na podstawie któ
rego został zwolniony od stawiennictwa nakazane,go 
mu kartą po,wołania, lub obwieszczeniem. 

§ 116. Szeregowym rezerwy marynarki wojen
nej i pospolitego ruszenia marynarki wojennej przed 
faktyc'znem zgło szeniem się do służby wojsko,wej nie 
wolno nosić uniformu wojskowego, ani jego części 
ż oznakami wojskowemi (orzełek , naszywki ozna
czające stopień wojskowy, guziki typu wojskowego 
i t. p.). 

§ 117. Przepisy normujące sprawę wyjazdów 
zągranicę szeregowych rezerwy i pospolitego rusze
nia zamieszczone są w rozporządz 8r:;u wykonaw
czem do ustawy o powszechnym obowiązku W01sko
wym. 

Do art. 47. 

§ 118. Szeregowi rezerwy marynarki wojen
nej mogą być awansowani przy ,odpowiedniem stoso
waniu postanowień wska zanych wart. 29 - 43 roz
porządzenia, Prezydenta Rzecz)"pospol itej o pods.ta
wowych ohowiąrzkach ,i prawach szerego wych mary
narki wojennej i po,d warunkiem nienagannego spra
wowania się, na następujących zasadach: 

czeń. 

1) na starszego marynarza mogą być awanso
wani ci mary narze, którzy w czasie ćwiczeń 
wykażą dostateczną znajomość służby i wzo
rO,'N ą karność; 

2) na mata mogą być awansowani ci starsi ma
rynarze, którzy w czasie czynnej służby 
woj skowej ukończyli z pomyślnym wynikiem 
szkołę podoficerską (kurs) lub też otrzymali 
w tym czasie wyszkolenie, odpowiadające 
szkole podoficerskiej w danej s,pec j alności
a poza tem w czasie ćwiczeń wykażą się 
wzorową karnością i opanowaniem isto
ty wyszkolenia w danej specjalności, wyma
ganym od podoficera marynarki wojennej 
w stopniu mata; 

3) na bosmanmata mogą być awansowani ci 
maci, którzy w czas ie ćwiczeń wykażą się 
wzorową karnością i opanowaniem istoty 
wyszkolenia w danej spe,cjalności, wymaga
nym od podoficera marynarki wojennej 
w stopniu bosmanmata. 

Awans nas.tępuje z dniem z~woJnienia z ćwi· 

§ 119. \V czasie po,koju szerego'wy rezerwy 
marynarki wojennej powołany do służby czynnej nie 
awansuje ponad sto~?ień bo·smanmata w rezerwie. 

Szeregowi pospdi,te ':o r uszenia marynarki wo
jennej, pnwolani do służby czynnej, lilie mogą być 
awansowani na wyższe stopnie poza wy,p.ad:kiem, 
przewidzianym w § 120 niniejszego rozporządzenia. 

§ 120. W czasie powołania szeregowych re
zerwy marynarki wojennej i pospolitego ruszenia 

marynarki wojennej do czynnej służby wojskowej 
wskutek mobilizacji, odnos zą się do nich ogólne prze
p.isy o awansowaniu szeregowych służby czynnej. 

R o z d z i ,a ł III. 

Szeregowi nadterminowi marynarki wojennej. 

Do art. 51 i 52. 

§ 121. Prawo miano'wani'a szeregowych nad· 
terminowych marynarki wojennej posiada szef ma
rynarki wo jennej , który uprawnienia swe w tym za
kresie może przekazać: 

1) ,dowódcy floty, co do mianowań szerego
wych , mających stałą przynależnoś ć s łużbo
wą do formacyj :pod l egłych dowództwu floty; 

2) dowódcy flotylli, co do miano,wań szerego
wych , mających stałą przynaieżność służ
bową do formacyj podległych dowództwu 
flotylli ; 

3) przeło,żonym o uprawnieniach co na jmmeJ 
dowódcy pułku w innych wypadkach. 

§ 122. Szeregowymi nadterminowymi mary· 
nanki wojennej mogą być mianowani ci, którzy: 

1) odbyli ustawowo prz e widzianą ob ow:c::>: k o
wą c zynną służbę wo;skową; \'ClL2e :{ ten 
należy uważać za spełn iony również i wte
dy, gdy wskutek wcześniejszego urlopowa
nia kh rocznika w myśl art. 72 ustawy o po 
wszechnym obowiązku wojskowym, faktycz~ 
nie przesłużyli mniej, niż przewiduje a rt. 4 
tejże ustawy; 

2) po'siadają zdolności imtruowania lub b
chowe; 

3) nie p r'zekroczyli 26-go Toku życ ~ a; 
4) złożyli pisemne z obowiązanie do służby nad

terminowej w marynarce wojennej na prze-
ciąg 2-ch laŁ (wzór Nr. 3); , 

5) nie byli karani za pijaństwo, kradzież, oSzus
two i inne przewinienie, mogące ujemnie 
świadczyć o i'ch chaTakte'rze; 

6) w wypa,dku, gdy przebywali na stałym ulo
pie dłużej, niż 4 tygodnie, złożyli urzędo'we 
poświadczenie nienagannego prowadzenia 
się ; 

7) w wypadkach niepełnoletności, dołączyli do 
zobowiązania pisemne zezwolenie ojca lub 
prawnego ,opiekuna , uwi:::'=ytelnion e przez 
powołane do tego urzędy lub notarjalnie 
(wzór Nr. 4); 

8) złożyli wł.asnoręcznie podpisane podanie 
o mianowanie ich szeregowymi nadtermino
wymi; 

9) posiadają kategorję~dolno,ści A . w myśl 
przepi1':. ów oceny zdolnoś,ci fizycznej do s łuż
by wojskowej w marynaTce wojennej, stwier· 
dzonąprzez lekarza formacji. 

W wyjątkowych wy,padkach może szef mary
narki wojennej mianować lub zezwolić na mianowa
nie szeregowymi nadterminowymi marynarki wojen~ 
nej - marynarzy, nie posiadających warunków 
przewidzianych w pkt. 3 i 9 niniejszego paragrafu. 

§ 123. Służba nadterminowa może być przedłu
żana z roku na rok przez dowódcę wskazanego 



1162 D2iietlnik Ustaw. Poz. 577. Nr. 77. 

w § 121 niniejszego rozporządzenia, jeżeli szeregowy 
nadterminowy złoży każdorazowo I10we zobowiąza
nie do służby nadterminowej na przeciąg j0dnego ro
ku. O przedłużeniu służby nadtermino,wej dowódcy 
formacyj nieewidencyjnych powinni po'wiadomić 
właściwych dowódców formacyj ewidencyjnych. 

W wyjątkowych wypadkach można przedłużyć 
służbę na,dtermino·wą zarówno szeregowym, którzy 
zostali mianolwani nadterminowymi w myśl ostatnie
go ustępu § 122 jak i szeregowym, którzy W czasie 
i wskutek słuŻlby I1Iadterminowej utracili kat. A. 
zdo1ności fizycznej, o ile będzie tozwłązane 'z korzy
ścią dla służby, oraz o ile szereg·owy nadte,rminowy 
będzie posiadał taki przydział służbowy, który nie 
wymaga bezwzględnie zdolnośd fizycznej wedle ka
tegorji A. 

Prośbę o przedłużenie służby wnoszą szerego
wi nadterminowi marynarki wojennej zasadniczo na 
3 miesiąc e przed upływem terminu zobowiązania, 
przyczem o decyzji dowódcy powinni być powiado
mieni najpóźniej na 2 miesiące przed upływem ter
minu zobowiązania. 

Postanowienia o prze'dłużeniu służby zawodo
wej w maryruarce wojennej, mają odp'owiedrue za
stosowanie 'również do szeregowych nadter1ńino
wych marynarki wojennej (§§ 131 i 132). 

00 art. 53 i 54. 

§ 124. Obowiązki i prawa szeregowych mary
narki wojennej służby <:zynnej mają odpowiednie za
sf.osowaniedo s'zeregowych nadterminowych mary
nar,ki wojennej 'z następującemi zmianami, ,względnie 
uzupełnieniami: 

1) pobierają upos.ażenie wedle norm wskaza
nych w ro·zporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 20 września 1927 r. o upo
sażeniu szeregowych nadterminowych w ma~ 
rynarce wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 84, 
poz. 751); 

2) mają pierwszeństwo przed innymi kandyd~
tarni, posiadającymi równ~ w.arunki w przej: 
ściu do sł~byzawodoweJ, Jako szeregowl 
zaw()dowi marynarki wojennej; 

3) w wypa,dku II1ianowan~a szeregowym zawo
dowym marynarki wojennej, - służba nad
terminowa zalicza się ,do wymiaru zao:pa
trienia emerytalnego, - do okresu trzech
lecia wymaganego do uzyskania ze~wolcnia 
na zawa.rcie małzeństwa (§ 133), o ,ile po
nadto zachodzą warunki przewidziane w § 16 
ninie jszego rozporządzenia, - do 11~letniej 
służby zawodowej w marynaI'ce wojennej, 
uprawniającej do otrzymania pierwszeństwa 
do stanowisk przewidzia.nych wart. 88 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypo'spolitej 
o podstawowych obowiązka'ch i prawach 
szeregowych marynarki wojennej, - oraz 
do okresu czasu wymaganego w myśl art. 31 
rozporządzenia Prezydenta Rzecz)npospoH.
tej o podstawowych obowiązkach i prawach 
szeregowych marynarki wojennej do awan
su na wyżsZy stopień; 

4} w c;zasie służby nadterminowej otrzymują 
szeregowi nadterminowi marynarki wojen-

nej urlop wypoczynkowy do 2 tygodni 
rocznie. 

8 125. Mianowanie szeregowych marynarki 
wojennej, ~zereg(1wytni nadterminowymi marynarki 
wojennej, oraz, mianowanie szeregowych nadtermino
wych, s'zeregowymi zawodowymi marynarki wojen
nej, na~tę,puje wedle zaStad wskazanych w od
powiednich przepisach -niniejszego rozporządzeńia, 
d<7tyczących mi.an.owania szeregowych zawodolwych 
ma'rynar,ki wojennej. 

§ 126. Szere.gowy na'dtermi'1łowy marynarki 
wojennej zostaje przeniesiony do rezerwy lub pospo
litego tmzenia: 

1) po upływie t e rIll inu , do którego się zobowią
zał, jeżeli nie nastąpi przedłużenie; 

2) przed wpływem terminu : 
a) na własną pmśbę, jeśli ta zostanie uwzględ

niona prze;z dowódcę wskazanego w § 121 
niniejszego roz;porządzenia; 

b} w razie degradacji na zasa,dzie wyroku są
dowego; 

c} w razie degradacji w myśl przepisów dyscy
plinarnych d1a wojska; 

d) w ra:zie uznania przez wojskową komisję 
rew~zvino-Iekarską za czas,oWo niezdolnego 
do służby w pospolitern ruszeniu (kat. C. 
i D.) - wyjąws:zy wypadek wskazany 
w § 123 ustęp 2 niniejszego rozporządzenia; 

e) wskutek wyboru na posła do sejmu lub na 
senatora RzeczypoS!politej, 

Szeregowy nadterminowy marynarki wojoonej 
może być przeniesiony do rezerwy lub pospolitego 
ruszenia przez dowódcę wskazanego w § 121 niniej
szego rozporządzenia, jeśli był co najmniej 2-krotnie 
uka'rany dyscyplinarnie aresztem. 

Szeregawy nadterminO'wy' może być zwolniony 
ze służby wojskowej przed upływem terminu zo
bow<iązania, jeźeli na pod!ltwwie orzeczenia wojskowej 
komisji rewizyjno-lekarskiej został uznany za zupeł
nie niezdolnego do służby wojskowej (kat. E.). 

§ 127. Szeregowi nadterminowi marynarki 
wojennej, przen~esieni do rezerwy (pospolitego ru
$zenia), podlegają wszystkim obowiązkom i prawom 
Slzeregowychreze.rwy (pospolitego ruszenia) mary
narki wojennej, ustalonym w ustawie o powszech
nym obowią~ku wojskowym i w rozporządzeniu 
Prezydenta Rzoczypospoli,tej D pO'dstawowych oho-o 
wiązkach ,i prawach szeregowych marynarki wojen
nej. W s'zczególnoś-ci ćwiczenia w rezerwie odby
wają zasa,dni<:zo ze swym rocznikiem poborowym, 
z tern jednak, że w roku kalendarzowym, w którym 
~o8tali przeniesieni do rezerwy/ nie będą dO' ćwiczeń 
powoływani. 

R o Z d Z ł a ł IV. 

Szeregowi zawodowi marynarki, wojennej. 

00 at't. 5S. 
PosłanoWiertia ogólne. 

§ 128. Szeregowi zawodoVrl i marynarki wojen
nej pełnią służbę we wszystkich rodzajach s-pecjal
ności wskGlJzanych w § 10 niniejszego rozporządzenia. 
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§ 129. Przy tytułowaniu szeregowego zawodo
wego ma.rynarki wojennej nie dodaje się określenia, 
wskazują·cego na z<lJwodowe pełnienie służby szere
gowego w marynarce wojennej. 

Natomiast ·w rozkazach o zmianach personal
nych, legitymacj.ach, zaświadczen~ach i t. p. należy 
U szeregowych zawodowych m\l-rynarki wójennej po
da'Wa~ stopień wojskowy z dodaniem .słowa : IfZ~WO
dawy. 

Do art. 56. 

§ 130. Kandydaci na szeregowych z·awoao
wych marynarki wojennej składają przed mianowa
niem pisemną deklaracię (wedle wzoru Nr. 5), w któ-. 
rej zobowiązują się do S-letniej czynnej służby woj
skowej w charakterze szeregowego zawodowego ma
Tynarki wojennej. 

Fakt przy;ęc,ia kandydata doda13żej służby 
czynnej w charakterze szeregoweg·o ,zawodowego 

. marynarki wojennej należy na deklaracji uwidocznić 
stwierd'zeniem przełożonego o upra wn:ieniach co 
najmniej dowódcy pułku. 

Do art. 57. 

§ 131. Służbę za.wodową przedłuża się na dal-
sze 3 lata. " 

Szer~go.wi zawodowi marynarki wojennej, któ
rzy po upływie pierwszego 5-lecia wojskowej służ
by zawodowej 'w marynarce 'Wojennej, mają zamia r 
pozostać nadal w służbie zawodowej, powinni naj
później na 4~ry miesiące przed u.pływem terminu 
pierwszego zobowiązania przedstawić pisemną proś
bę o dalsze pozostaw'lenie w służbie zawodowej. 

Prośbę tę przedsta,wia dowó.dca pododdziału 
w drodże służhowej dowódcy wskazanemu W § 138. 

Dowódca wsk.azany w § 138 może na podsta wie 
kwaHłika,cyj, oraz na p odstawie (JJ~Jini.j bezpoś-re,dnich 
przełożonych danego :szeregowegO': . 
aj przedłużyć szerego,wemru zawodowemu słu~bę na 

dalsze 3 lata, 
h) odrzucić prośbę o przedłużenie służby zawodowej. 

O decyzji szeregowy zawodowy winien być po
w.ia.dorttiony tl.ajpózniej na :3 miesiące przed u:pływem 
terminu z obowiązania. 

Bez,pośtedniopo otrzyrttaniu de,cyzji, kamdyda:t 
ptJdpłsuje W .obecności sWego dowódcy pododdziału 
odpowiedri,io wypełnioną deklarację cli'> dalszej , służ
byżawodowej (wedle wzoru Nr. 5) . Leklarację 
t~ przesył.a się następhie dowódcy wskazanemu 
'W § 13S, który stwierdza ria niej fakt przedłużenia 
słU2hy, . , , 

W fazie odrzucenia pro.śby a przQdłużenie służ
by żaw,odowej j powinien dowódca powiadomić ·sze
tegoWego zaWodO'wego o powe,(lach odrzucenia. 

Szetegowi zawodowi, ktćrzy nie zło.żą prośby 
a pozostawiett,ie w da},szej służbie, wzglę dnie co do 
których wskazany w § 138 dawódca nie zgodzi się 
na teh pozosta.'wie'nie, tos,tają po upływ:ie te-rminu za
bowiązania przeniesieni do rezerwy lub pos:politego 
tU5z~nia (z,god-fiie z ustawą Q p owszechnym obowiąz
ku w ojsko.wym), al.bo te2 W stan spoczynku. 

Pawyżśzy tryb postElPowa,rtia obowiązuje przy 
ka.żdó.rarz,ówetn odńaWłittliu tobt)\viązania Z tern, że 
przy powtótnem i przy dalszychodnawianrath zo
bówiĄzań, ptóiby o :przedłuJenle WilHly' być składa-

One na 8 miesięcy przed upływem terminu zobo'wiąza
nia, a zawiadomienie o S!p o'sob:ie załatwienia prośby 
powinno nastąpić co najmniej na 7 miesięcy przed 
upływem terminu z,()Ibowiązania . 

W wypadkach odrzucenia prośby szeregowego 
zaw oodoweg,o rharynarki wojennej o pozostawienie go 
w da lszej służbie zawodo'wej, przysługuje mu prawo 
rekursu do ' M-in j,g.tra Spraw W oiskolwych, jeżeli szef 
marynarki wojennej prośbęod-rzucił, - w innych 
wy.padkach do szefa marynarki wojennej. 

Rekurs powinien być wniesiony w d.r·odze służ· 
bowej w ciągu dni 14-tu od daty pow,ia,dom'ienia 
o odmownej decyzji. W wypadku uwzględnienia te
g·o re!kursu, szeregawy zawod0'wy marynarki wojen
nej zostaje prozez szef:a marynarki wojenttej przenie
siony do innej forma,cji maryn.arki wojennej. 

Do art. 58. 

§ 132. W razie m obil izacji lub powołania sze
regowych rezerwy i pospolit ego ruszenia marynarki 
wojennej na podsta,wie uchwały Rady Ministrów do 
służby czynne j ze względu na bezpieczeństwo Pań
stwa, szeregowi zawodowi marynarki wojennej po
zostają przymusowo w dalszej słu.:.bie w marynaTce 
wojennej, bez względu na to, czy złoiyU prośł:1ęo po
z·osŁa>wieniei dekl arację, czy też nie. 

W tych wypadkach służą przymusowo, a,ź do 
demobiliz.acji lub zwolnienia powołanych rocZ1likÓ'W 
rezerlwy (pospolitego ruszenia). 

Szeregowi ·zawodowli marynarki wojenn~j za.
chowują p rzy tern wszel kie .obowiązki i up.ra'wnienia 
szeregowych zawodowych,a czas służby przymus·o
wej zalicza się im całk owicie do służ,by zawodowej 
i na poczet zobowiLlzania złożoneg,o przed lub 
w chwili rozpoczęcia służby przymusowej, D0' zo
bowiązania zaś złożonego po dernohilizat:ji (zwolnie
niu ro'cznika) wlicza się C'zas służby przymus.owej 
tylko na ich żądanie, przyczem czas przymusowej 
służby , przypadający na ich poprzednie zobowiąza
nie, złożon e przed rozpoczęciem sł użby przymuso
wej do nowego zob owiązania, nie jest wliczanym. 

Jeżeliby zobowiązanie złużone przed przymuso
wą służoą w czasie trwania tej słc.i~by nie upłynęło , 
może szeregowy zawodowy po demo 'o ilizacji, albo 
kontynuować służbę zawodową we dle złożoneQ:o zo
howiązania, lub też prosić o zwolnienie z tej służby. 

Szeregowi zarwodowi , którym w ·czasie Łrwanj.a 
służby przymusowej zobo'wiąz.anie wyga.slo, mogą 
w ciągu 4-ch tygodni od daŁy demobilizacj1 lub zwol
nienia roczników, z któremi przymusowo służyli , 
przedstawić prośbę o pozosta'!V ienie w dalszej służ
bie zawodowej na warun kach wyszczególnionych 
w ,art. 57 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej o podstawowych obc..wiązkach i prawa'ch sze
regowych marynarki wojennej, przyczem mogą pro
Slić : 

o wHc'zenie służby przymusowej do nowego 
zobowiązania, lub 
o niezaliczanie służby przymus.owej do no
wego zobowiązania, doLF zijąc do podania 
deklarację do M 'lszej służby zawodo'wej. 

W wypadku wliczenia służby przymusowej do 
nowego z<obowiązania, termin rOiz ,2 oczęcia zobowią
zania liczy się od dnia demobilizacji lub Ziwolnienia 
aane-go raGzni,ka. 
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Szeregowi zawodowi marynarki wojennej , któ
rym w czasie trwania służby przymusowej zo,bowią
zanie nie wygasło, mają w ciągu 4-ch tygodni od da
ty demobilizacji lub zwolnienia roczników, z które
mi przymusowo służyli, przedstawić prośbę o kont y
nuowanie służby zawodowej w myś l swego czasu 
złożonego z;obowiązania, przyczem mogą oni prosić 
o niezaliczenie czasu s łuż by przymusowej do po
przedniego zobowiązania . 

Zarówno ci szeregowi zawodowi, którym w cza
sie trwania służby przymusowej zobowiązanie wy
gasło, jako też ci, któ,rym to zobowiązanie nie wyga
sło, - ci ostatni jednako'woż tylko w wypadku, je
żeli służba przymusowa spowodowana była mobili
zacją, mogą, - o ile nie zamierzają dalej służyć za
wodowo, - w ciągu 4-ch tygo dni od Glaty demobil,i
zacji lub zwolnienia ro czników, z któremi przymu
sow,o służy1-i, przedstawić prośbę o zwolnienie ich 
ze służby zawodowej. 

Zwolnienie następuje w myśl zasad podanych 
w § 170 niniejszego rozporządzenia. 

Okres służby przymusowej wlicza się szerego
wym zawodowym do okresu wymaganeg,o do uzyska
nia urlopu dla odbycia p raktyki cywilnej. 

Jeżeli służba pr zymusowa spowodowana była 
mobilizacją, szeregowi, którzy łącznie z przymusową 
służbą uk011cZyli co najmniej 7 y; lat służby zawodo
wej , mogą po ukończeniu służby przymusowej otrzy
m;-, ć urlop, celem odbycia praktyki cywilnej bez 
w~~ględu na okres czasu zobowiązania, złożonego 
przez nićh w swoim czasie . 

Szeregowi tacy mogą otrzymać z chwilą demo
bilizac ji jednomiesięczny urlop słu żbowy dla wyszu
kania sobie praktyki cywibej, poczem wysył,anie ich 
na urlo'py dla odbycia praktyki odbywa się na ogól
nych zasada'ch. 

Do art. 60. 

§ 133. Zezwolenie na zawarcie związku mał
żeńskiego otrzymać mogą ci szeregowi zawodo~i 
marynarki wojennej, którzy ukończyli 25 lat ŻyCIa, 
posiadają co najmniej s topień rzeczywistego bosman
mata, oraz odbyli co najmniej 3 lata wojskowej służ 
by zawodowej. 

Do podań o zezwolenie na zaw,arcie małżeń
stwa ma być dolącz one św~adectwo moralności na
rzecz,onej, oraz świadectwo le,karskie zdro,wia dane
go szeregowego zawodowego marynarki wo;ennej. 

Szeregowym za:wodowym marynarki wojennej 
udz,ielają zezwoleń na zawarcie związku małżeńskie
go w formacjach Hot y - dowódca floty, w forma
cjach flotylli - dowódca flotylli, w innych zaś forma
cjach - dowódcy o uprawnieniach co najmniej do
wódcy pułku . 

Szczegółowe przepi,sy co do wymogó.w zdro
wotnych, stawianych szeregowym zawodowym ma
r ynarki wojennej, ubiegaj ącym się o zez,wolenie na 
zawarcie związku małżeńskieg o, ustalają odrębne 
przepisy Ministra Spraw W ojskowych. 

W wyjątKowych wypadkach ' (ulegal,izowanie 
dzieci , z,aopiekowanie się si erotami, potrzebującemi 
'''pieki matczynej, konieczność oddania swego gospo
darstwa rolnego pod nadzór, względy natury moral
nej i t. p .) może szef marynark i wojennej lub organ 
przez niego upoważniony, udzielić zezwolenia na za-

warCIe związku małżeńs kieg o szeregowym zawodo
wym marynarki wojennej, nie odpowiadającym wy
mogom, wymien ionym w tym paragrafie. 

W nagłych i wyjątkowych wypadkach (małżeń
stwo na łożu śmierci, lub w ciężkiej chorobie, grożą
cej śmiercią) m(,że prz ełożony o uprawnie.,iach do
wódc y pułku udzielić zezwolenia na zawarcie związ
ku małżeńs kiego szeregowym zawodowym marynar
ki wojennej, nie odpowiadającym wymogom, wymie
ni,onym w tym paragrafie, meldując każ dorazowo 
o takim wypadku w drodze służbowej szefowi mary
narki wojennej (orga nowi uprawnionemu przez 
niego) . 

Przepisy §§ 16 - 22 niniejszego rozporządze
nia o zawieraniu małżeństw przez szeregowych ma
rynarki wojennej służby czynnej i szeregowych nad
terminowych marynarki wojennej mają pozatem od· 
powiednie zastosowanie do szeregowych zawodo
wych marynarki wojennej. 

Do art. 61. 

§ 134. Szeregowy zawndowy marynarki wo
jennej przes taje być zawodowym: 

1) wskutek przeniesienia do rezerwy lub po
spolitego Tuszenia w myśl art. 87 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o pod
stawowych' obowiązkach i prawach szere
gowych marynarki wojennej; 

2) wskutek zwolnienia lub wykluczenia od po
wszechnego obowiązku wojskowego, w myśl 
art . 9 i 88 ustawy o powszechnym obowiąz
ku wojskowym; 

3) wskutek prawomocnego wyroku sądowego, 
orzekając ego karę degradacji lub wydalenia 
z wojska. W razie degradacj i następuje 
przeniesienie do rezerwy lub pospolitego ru
szenia w myśl ogólnych zasad z tem, że sze
regowy zawodowy zdegradowany nie mn· 
że otrzymać przydziału mobiHzacyjnego do 
tej formacji , w której został zdegradowany; 

4) wskutek r.ozwiązania stosunku służbowego 
przed upływem terminu zobowiązania 
w myśl wojskowych przepisów dyscyplinar-
nych; . 

5) wskutek 2-krotnej ujemnej opinji, otrzyma
nej w ciągu 3-ch lat , a stwierdzającej niena
dawanie się na stanowisko szeregowego za
wodowego marynarki wojennej. Tryb postę
powania w tym wypadku jest następujący: 

Jeżeli w półroc:znej kwalifikacji szeregoiwy za
wodowy marynarki wojennej otrzyma ostate:czną 
ujemną ,opInję, stwierdzają'cą nienadawanie się jego 
wogóle do służby z-awndowej, przełoż,ony o upraw
nieniach co najmniej dowódcy pułku wyzna'cza ko
mis ję dyscyplinarną w składzie 1 oficera sztabowego 
lub kapitana - jako przewodniczącego , oraz 2-ch 
ofice.rów młodszych i 2-ch p odoficerów zawodowych 
równego i wyższego s:topniem od opinjowanego -
jako członków. 

W skład komisji dyscyplinarnej nie mogą wcho
dzić bezpośrecl.ni przełoż'eni i wyżsi ,opiniujący. 

Wyznaczona komisja dyscyplinarna udziela te
mu szeregowemu zawodowemu marynark i wojennej 
pi,semnego ostrzeżenia ze zwróceniem uwagi, 12 

w myśl art. 61 rozpor.ząclzenia Prezydenta Rzeczy-
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pospol itej o podstawowych obowiązkach i prawach 
szeregowych marynark,i wojennej, oraz § 134 mniej
szego rozporządzenia , nast~pna półroczna ujemna 
kwalifikacja, otrzymana w c iągu 2 X lat od ostatnio 
uzyskanej, pociągnie za sobą przeniesienię go do re
zerwy (pospolitego ruszenia), względnie w stan 
spoczynku. 

Jednocześnie należy o dokonanem ostrzeżeniu 
spisać odpowiedni protokół, który mają podpisać 
przewodniczą·cy i wszyscy członkowie komisji dy
scyplinarnej wraz z ostrzeżonym w jego obecności. 

Prot.okół ten przedstawia przewodniczący ko
rnńsji przełożonemu o uprawnieniach co najmniej do
wódcy pułku , poczem przechowuje go w dokumen
tach kwalifikacyjnych danego szeregolwego zawodo
wego marynarki wojennej. 
. ' Przed udzieleniem ostrzeżenia powinien prze
wodni-czący komisj i dyscypEnarnej zas ięgnąć wyczer
pujących informacyj od przełożonych opinjujących 
i przedstawić je komisji. 

Komisja może przed udzieleniem ·ostrzeżenia 
w ra'Z!ie ,pohzeby przesłuchać 'Opinjowanego. 

Jeżeli przewodniczący komisji dyscyplinarnej 
nabierze przekonania, że ujemna opinja nie jest wy
starczająco uzasadnioną, przedstawia całą sprawę do 
decyzji przełożonemu D uprawnieniach co najmniej 
dowódcy pułku. Decyzja tego przełożonego jest 
ostateczna i dla komisji dyscyplinarnej wiążącą. 

Szeregowy zawodowy marynarki wojennej po 
'otr'zymaniu ostrzeżenia powinien być przenies.jony 
do innego pododdziału. O ile wyżej wskazany prze
łożony uważa za konieczne przeniesienie tego szere
gowego d'O innej f.ormacji marynarki wojennej pr,zed
stawia umotywowany wniosek przełożonemu, upraw
nionemu w myśl § 67 niniejszego rozporządzenia do 
przenoszenia szeregowych marynarki wo jennej. 

Analogiczny tryb postępowania ma zastosowa
nie również w wypadku uzyskania ponownej, nieko
niecznie bezpośrednio następującej, jednakowoż 
w ,okresie 3 lat uzyskanej, ujemnej półrocznej kwali
fi:kacji z tern, że w danym wypa dku komisja dyscypli
,narna orzeka o przeniesieniu danego szeregowego 
zawodowego do rezerwy (pospolitego ruszenia), 
względnie w stan spoczynku, a zarządza je przeło
żony, któremu przysługuje prawo przeno'szenia sze
reg'owych. zawodowych marynarki wojennej do re
zerwy (poopolitego ruszenia), względnie w stan spo
czynku. Przeniesienie w stan spoczynku następuje 
w wypadkach , je żeli szeregowy zawodowy odpowia
da warunkom, przewidzianym w ustawie emerytalnej. 

Zasady kwalifikowania szeregowych zawodo
.wych marynarki wojennej normują odrębne przepisy. 

Mianowanie szeregowymi zawodowymi marynarki 
wojennej. 

Do art. 50 i 62. 

§ 135. Szeregowymi zawodowymi marynarki 
wojennej mogą być mianowani ci , którzy: 

1) odbyli ustawowo przewidzianą czynną służ
bę wojskową; warunek ten należy uważać 
za spełniony również wówczas, gdy wskutek 
wcześniejszego urlopowania ·kh rocznika 
w myśl ad. 72 ustawy o powszechnym obo
wiązku wojskowym, przesłużyli faktycznie 
mniej niż przewiduje art. 4 tej usta wy; 

2) otrzymali odpowiednie kwalifikacje moralne 
i 'kwalifikacje zachowania się w służbie; 

3) mają nieprzekroc zony 28 rok życia; 
4) nie byli karani sądownie lub dyscyplinarnie 

za czyny, które mogą ujemnie świadczyć 
o ich 'charakterze; 

5) posiadają znajomość języka polskieg'O w sło
włe i piśmie oraz umiejętność rachowania 
w zakresie co najmniej 4 klas szkoły po
fWszechnej; jeżeli kandydat nie posiada śwna
<lectwa szkolnego z zakresu 4-ch klas, do
wódca, który ma prawo mianowania, może 
osobiście stwierdzić za,kres tych wiadomo
ści lub też nakazać stwierdzenie, a stwier
,dzenie to należy zaznaczyć na podaniu kan
dydata; 

6) pos'iadają kategorję zdolności A. w myśl prze
pisów oceny zdolności fizycznej do sł~by 
w marynar:ce wojennej; 

7) ukończyli kurs podofice~ski danej specjalno
ści, lub przeszli odpowiednie przeszkolenie 
w myśl końcowego ustępu § 12; 

8) posiaJdają zdolność instruowania w danej spe
cjalności; 

9) posiadają co najmniej stopień starszego ma
rynarza; stopień ten może być tytularnym, 
,który jednak przy mianowaniu proszące
go - szeregowym zawodowym staje się 
automatycznie rzeczywistym. 

W wyjątkowych wypadkach mo,że szef mary
narki wojennej zezwolić na mianowanie szeregowy
mi zawodowymi marynarki wojennej, szeregowych 
nie posiadających warunków przewidzianych w punk
tach 3 i 6 niniejszego paragrafu. 

Postanowienia punktu 3-go nie dotyczą tych 
szeregowych rezerwy marynarki wojennej, którzy 
jako szeregowi zawodowi maryna,rki wojennej 
w swoim cza'sie pełnili służbę zawodową, a następ
nie proszą o mianowanie ,ich z rezerwy szeregowymi 
zawodowymi marynarki wojennej. 

§ 136. Podania o mianowanie szeregowym za. 
wodowym marynarki wojennej składają szeregowi 
służby czynnej drogą służbową przełożonemu 
o uprawnieniach dowódcy pułku . 

Do podań, napisanych i· podpisanych przez kan
dydatów powinny być dołączone dokumenty, stwier
dzające istnienie warunków, określonych w § 135. 
Odpisy dokumentów, stwierdzających przebieg służ
by wojsko,wej, stopień wojskowy, ukończenie szkół 
lub kursów, względnie zdanie egzaminów wojsk o
wych, wyciąg z księgi kar i t .. p. powinny być sp o
rząd?=o ne, s twierdzone i dołączone do podania przez 
dowódców, w których posiadaniu oryginały tych do
kumentów znajdują się . 

Stan zdrowia szeregowych służby czynnej po
Wlll1en być wszechstronnie zbadany przed definityw
nem mianowaniem przez lekarza formacji 1 stwier
dzony' świadectwem wojskowo-Iekarskiem, wzg lęd
nie o ile co do fizycznej przydatności kandydata do 
wojskowej sł~by zawodowej \Iv marynarce wojenn ej 
zachodzą wątpliwości. badanie następuje przez woj
skowy zakład leczniczy i wówczas ma być stwier
dzone orzeczeniem wojskowo-Iekarskiem . 

.. 
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. Świadectwo, WlZględnle orzeCtenie' \-'~ojskOlWo-
lekarskie' pow,inny byĆ dołączone do poCłhnm; . 

Mianow.anie może nastąpić dopier.Ó·'.p9' 'Wy:peł-
. nieniu prz,ez kandydata wszystkkh warunKów, wska
zanych vi § tj5. O ile kandydat n.ie .odpowiada 
wzupęłności wszelkim warunkom,a szef mcl.t;ynarki 
wojennej może wyjątkowo t,tdzielić zezwolenia. na mia
nowimte (§ 135), oraz, jeżeH dow6dca .. uzna miano
wanie za po'żądane, -przedstawia ;podanie wr,az z umo
tyw,owanym wnios~iem o mlanowanie w drodze służ
bowej przełożonemu wskaz.anemu w § 138 niniej·sze
g<? rozporządzenia, uzyskując jednakie, o He chodzi 
o formację n1eewi.denćyjną - pI1zedtem poświa.dcze
nie dowódcy formacji ' ewidencyjnej, że ' odpowiedni 
etat jest wolny. ' 

, § 131. Podania (naprsat1e i podpisane przez 
kandydatów) szeregoWych stale urlopowanych i sze
regowych rezerwy marynarki wojennej powinny być 
skierowane do właściwego pow'~atowegó komendan
t.a . uzupełnień. Powiatowy komendant uzupełnień 
uzupełnia p ocla.ru e odpisami pasiadanych WQjskowych 
dokun1entów kandydata, O1'az uzyskaI1ą w drodze 
kO'l'espondencyjnej O!pinją dowó:dcy tej formacji, 
w ktÓTej dany' ,szeregówy służył czynnie (ewentual
nie poprzednio ,zawodowO') , wzg.lędnie odbył ćwicze
. nia rw rezerwie. 

Szeregawi staje u.rlopow.ani 1 rezerwy, którzy 
dłużej niż 4 ,tygodnie 1ti~ są-w słuźbie czynnej muszą 
dołączyć do podania urzędowe poświ-adczenie niena
gannego prowadzenia s.ię. W padaniu winni kandy
daci zaznaczyć, w której fQrmac;i pragną służyć, ja-' 
kOSlzeregow~ zawodowi marynarki .wojennej, przy
czem w zasadzie powinni kandydaci" być mianowani 
szeregowymi zawodowymi w tej forma.cji, w której 
ostatni.o służyli (czynnie "lub zawodowO') , względnie 
ó'dby1i Ćwt,c'zenia w rezerwie. 

Następnie powiatowy komendant uzupełn~eń 
powO'łuje kandydata ao zbadania stanu z·drowia przez , 
lekarza wojskowego, wżględnie, Q .ile zacho'dzą W'l't
pliwości ·co do zdolności fizycznej k.andyda'ta, odsyła 
gO' celem zbatdaniado wojskowego ' zakładu leczni-
czego. . 

Pod~z:iJS ewantua-ln·egd pdbytttvi wojskowym 
za'kładzie leczniczym kandydat op'łilca .źa utrzyma
nie ' oz własny.ch funduszów. 

PC1W'iatowy . ·komendant uźupełnień odsyła 
wszystk~e dokumenty z dołącz.ena.em świadedwa 
(względnie otzec,zenia) wojskowo-Iekars'kiego dO' do
w6dcy formacji wskazanej w podaniu kandydata. 

O ile szeregowy stale urlopowany lup rezerwy 
fotmacji 'nie wym:iema, lub jeźeli doiWódca danej fót
macji na pr2!yj~Cti~ jego nie źga.dza się, : powiatowy 
kOrńen,datiJt uz,upełttień ptzecls.fa-wia podanie sżefowi 
marynarki wojennej, który decyduje, do lttór~j fot-
macj;i podanie .ma być skierowan.~. . 

t)owódca,który [la zasa·dz1e otftymaneg,() po
dania Izgadza się mianować kandydata s.zeregowym 
zawodowym tńarynarka wQjetitlej, zawiadamia o tein 
(o ile kartdydat odpOI\viadA warUIlk.o.ttl, 'podartym 
w §- 135) wł.aści,wego 'po'WiałówegO' k~endatita tttu-

.. pełnień, uzyskując prtedtert1 ~ o ile chodzi o fot
-maćję' rtieewideńcyjną, - ,po·!wiadćzenie doWódcy 
fOI1ffiacji ewideocyjaej, że ódpoWiedni etat JeM \Vd>lny. 

o ile kandydClJt m·aże być II1ianow.any tylko 
w ~odze wyjątku za ieZlwoleni.e11l szefa marynarki 
wojennej, ·dowódca formacji Iprzedstawia podanie 
w drodze ·słuz.bowej 'szefowi marynarki wojennej, do
dając umotywow.any wniO'sek o mianowanie. Do
wódca pó otrzymaniu decyzji powi.a!dam-ia powiata
wego komendanta uzupełnień o zamio.rz·e zamiallo
wania kandydata szereg'owym zawodowym marynar
ki ' wojennej, naznaczając ,termin, w którym kandydat 
ma się zgłO'sJć do służby w.ojskowej zawodowej. . 

P owiatowy komendant u.zupełnień powołuje na 
tej .podstawie szeregoWego -stale urlapowaneg.o, 
względnie rezerwy zapomocą karty powołanie do 
służby wQjskawej zawodowej w danej fo~macji, a j,e
śli powołany posiadał przydział mobiHzacyjny, przy-
dział ten unie,ważnia. . 

Szeregowi rezerwy lub stale urlopowani mogą 
być mianowani szeregowymi zawodowymi tn;a·rynar
ki wojennej tylko w tych sto,pn·iach, j.alcie ostainro 
posiadali. 

O fakcie definitywnego mianaw,ania szerego
wym Izawodawym marynarki wojennej - szeregowe
go sŁale urlop'owanego lub szeregowegO' rezerwy, do
wódca, mianujący, obowiąza~y jest w telwch ewiden
cyjnych zawiadomić właściwego powiatowego ko
mendanta uzupełnień, or'az (o q e chodz.i a formację 
nieewidencyjną) dowódcę fQrmacji ewidencyjnej . 
Do art. 63. 

. § 138. Prawo .mianowania szeregowymi 'zawo
dowymi marynarki wojennej , tudzież prawo przedłu.
żania służby zawodowej posiada szef marynarki wo
jennej, który uprawnienia swe w tym 'zakresie może 
co do s!z·eregowych, 'mających . stałą przynależność 
służbO'wą do formacyj podległych . dowództwu floŁy, 
przekazać dowódcy floty. . 

. Do att. 64. 

§ 139. p.óz·ostawienie w dalszej słuźhie zaWO
dowej po upływie okresu ,popr~edniego robowiąz.a
nia, 'powinno być podobnie, jak mianowanie szere
gowym zawodowym marynarkj wojennej .również 
stwierdzQńe w wzkazie dziennym tej fotmacji, któ
rej dowódća przedłużył słuźbę zawodowq na mocy 
art. 57 i 63 tozporządzeI1ia Prezydenta Rzeczypospd
Jitej o podstawowych obowiązkach i prawach sżere-
gOlwy,ch marynarki wojennej. . 

Do art. 65. 

. § 140. Awansowanie szeregowych rzawodo-
'\\Iych marynarki wojennej w fotma<:jach nieew~den
cyjnych może być uskuteczniane tylko na podstawie 
uzyskanego poświadczenia dowódcy właściwej for
macji ewjdencyjnej, że odpowiedni eta-t jest wolny. 

§ 141. Okres słuiby nadte~minowej, w ·której 
szeregowyzawo-dowy :pozostawał przed tn,iatlowa
niem go 'sz'eregowym zawodowym wLicza mu si,ę do 
okresu czasu, wymaganego od 'szeregowegozawodo~ 
wego 'PI1Zy awansie na wyższy -stopień. 

§ 142. Sz,czegół·owe przepisy szefa marynarki 
wojennej tistalą dla każdego r·odzaju specjalności 
otat dLa. wsżystkich kategoryj sŻ2r~gowych zawodo
Wych lliarynarki wo'jennej z-os.ob na , j·akie szko.Jenie 

. mają pr'żejśó ci ' szetegowi, aby Q,Zyskać warUIl,ki 
3Iwanś()w.afi.ia tI.a bo~ 
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§ 143'. Do srtopni:a bosmana mogą byćawanso
wani szerego'wi zawodowi maryna.rki wojenne j po 
4-ch latach służby zawodo'wej, jeżeli w stopniu bos
maIlilllata przesłużyli co najmniej 12 mies,ięcy i od
byli z pomyślnym wynikiem szkolenie (§ 142). 

Do st'opnia .starszego bosmana mogą awanso
wać ci bosmani, którzy W charakterze szere,gowych 
zruwodowych marynarki wojennej przesłużyli co naj
mniej 6 lat, pr,zyczem w stopniu bosmana co naj
mniej 24 miesiąrce . 

Urlopy. 
Do art. 66 - 72. 

§ 144. Szeregowi zawodowi ma,rynarki wo-
jennej mogą konzystać z urlopów: 

1) wypoczynkowych, 
2) słu:hbowych (z przyczyn 'służbowych), 
3) okolicznościowych, 
4) leczniczych, 
5) dla ,odbycia praktyki cywilnej. 

§ 145. Urlopy wypoczynkowe są udzielane 
szeregowym .zawodowym marynarki wojennej w na
stępująrcych norma,ch: 

a) rszeregowym zawodowym w stopniu do bos
manmata - do 3-ch tygodni, 

h) szeregowym zawodowym w wyżs'zych stop
niach niż bosmanmata - do 4-ch tygodni. 

Szef marynarki wojennej, względn~e upoważnie
ni przez niego dowódcy mOogą szereg'Oowym zawodo
wym marynarki wojennej, pełniącym służbę"zawodo
wą w szc,zególnie ciężkich warunkach, udzielić urlo'" 
pu w ypoczynkowego bez względu na pos,iadany sto
pień do 4-ch tygodni. 

§ 146. Udopy służbo'we (:z przyczyn służbo
wych) z powodu przenies,ienia mogą być udzielone 
wte.dy, gdy przeniesienie powoduje stałą zmianę 
przynależności służbowej do formacji dyzlokawanej 

. w innym garnizonie. 
N ormy urlopów służ.bowych (.z przyczyn służ~ 

bowych) są następujące: 
a) do 7 dni dla nie,żonatych, 
b} do 14 dni dla żonatych i wdowców z dzriećmi. 

§ 147. Do urlopów okolicznośc.iowych należą: 
a) urlopy, udzielane w ważnych sprawa'ch 'Ooso

bistych, rodzinnych i majątkowych, których 
czas trwania nie może przekraczać 7 dni 
w jednym roku kalendarzowym. 
W razie konieczności udzielenia urlopu 
okolicznościoweg o ponad powyższą nor
mę, należy zaliczyć go na poczet przysługu
jącego url'opu wypoczynkowego; 

b) url opy świąteczne, których czas trwania 
i warunki udzielania określa każdorazowo 
Min~ster Spraw Wojskowych. 

§ 148. Urlopy lecznicz e udzielane są szerego
wym z.ruwodowym marynark,i wojennej na tych sa
mych zasadach, jak szeregowym marynarki wojennej 

. służby czynnej, przyczem ozas trwania takiego urlo
pu nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu jednego 
roku kalendarzowego. Korzystanie z urlopu le'c.zni_ 
czego ponad normę urlopu wypoczynkowego wyklu
cza możność korzystania w danym roku kalendarzo-
wym ~ urlopu wypoczynkowego. I 

§ . 1 .. 49. Szczegółowe :przepisyo urlopach, do
tyczącę ;, ';szeregOlwych marynarki wojennej służby 
czynnej, mają odpowie,dnie zasrto/sowaruie również dQ 
szerega~ych, zawodowych marynarki woj·ennej z .lem, 
że na teren w. m. Gdańska mogą wyjeżtiżać szere
g'owi zawo dowi marynarki wojennej ,zarówno na \U'

lopy okolicznościowe (§ 34), jako też i na inne urlo
py, 'ok,reśl'One w § 144 niniejszego wzporządzenia. 

§ 150. Szeregowym zawodowym marynarki 
wojennej ud~ielają: 

I. urlopów wypoC'żyn.kowych przełożeni, po~ 
siadający wprawnienia ,co najmniej dowódcy 
pułku - zaś na jednostkach pływających, 
dowódcy ty~h jednostek lub ·dowódcy ze
społów jednostek pływających, ·dla których 
przewidziany jest etat komand01'a~porucz
nikaj 

II. urlopów służbowych \(z przyczyn słuź.
bowych): 

a) na okres czrusu do 7 dni, pI1zełożeni poSliada
jący uprawnienia co najmniej dowódcy ba
taljonu, zaś na jednostkach pływających do
wódc.a tych jednoste.k lub dowódcy zespo
łów jednostek ,pływających, dla których 
przewidziany jest eta,t komandora-poclpao.. 
rucznikaj 

b) ha okres cza/su do dni 14, przeł'ożeni posi:a
dający uprawnienia co najmniej dowódcy 
pułku - zaś na jednostkach pływ,ających 
dowódcy tych jednostek lub dowódcy z,espo
łów jednostek pływających, dla których 
przewidziany jest etat komarndora - po
rucznika; 

III. urlopów okolicznościowych: 
a) na okres czasu do 3 dni, przełożeni, posia

.dający uprawnienia co najmniej dowódcy 
kompanji, zaś na jednostkach pływających, 
dow ódcy tych jednostek, dlak,tórych prze
widziany jest etat kapitana; 

b} na okres czasu ponad 3 dni, .przełożeni, P'o
siadający uprawnienia cO' najmniej dowódcy 
baonu, zaś na jednostkach pływających 00-
wódcy tych jednostek lub dowódcy .zespao.. 
łów jednostek pływających, dla których 
przewidziany jest etat komandora-podpo
rucznika. 

Stany szeregowego zawodowego marynatki wo;en
ne; oraz pueniesienie do rezerwy i pospolitego tu

szenia. 
Do art. 76. 

§ 151. Prawo przeniesienia szeregowego za
wodowego w stan nieczynny przysługuje szef.owi ma
rynarki wojennej, który uprawnienia swe w tym za
kresie co do szeregowych, p osiadają,cych stałą przy
należność służbową do formacyj podległych dowódz
twu floty, moze przekazać dowódcy floty. 

Przeniesienie szeregowego zawodowego mary
narki wojennej w stan nie czynny powinno być ogło
szone w rozkazie dziennym, wydapym przez dowód
cę, któremu przysługuje prawo przeniesienia szere
gowego zawodow~go w stan nieczynny, ptzyczem na
leży podać przyczynę przeniesienia oraz dzień, od 
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którego się ten stan zaczyna. Dane te myszą być 
równIezodnotowane w dokumentach - -el.widencyj
nych sze.regowego zawodowego marynarKiJ'V\;'ojennej. 

§ 152. Szeregowi zawodowi marynarki wojen
nej, przeniesieni w stan niec zynny: 

1) pro,wadzeni są w ewidencji formacj 'i macie
rzystej, 

2) Q każdej zmianie swego adresu , obowiązani 
są meldować dowódcy formacji macie
rzystej, 

3) p owinni w myśl § 133 przed za warc;em mał
żeństwa uzyskać zezwolenie władzy woj
skowej (dowódcy formacji macierzystej). 

Do art. 77. 

§ 153. Szeregowy za;wodowy marynarki wo
jennej po prz,esłużeniu ,na s tanowisku szeregoweg'o 
zawodowego co najmniej 8 lat może w ostatnim ro
ku wojskowej ,służby zawodowej, przypadającej na 
o'statnio zł.o·żone zobowiązanie, lub ,też po demobili
zac ji otrzymać urbp, celem odbycia kursu lub prak
tyki, potr,zebnych do uzyskania stanowiska w c ywil
nej służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej. 

Zasadniczo urlopy udzielane są w ciągu ostat
nich 6-ciu miesięcy służby zawodc wej, je żeli jednak 
rodzaj praktyki (np. żegluga wodna i t. p.) tego' wy
maga, mogą być te urlopy udziela ne w ciągu os tat
niego roku prze·d upływem terminu zobowiązania. 

Urlopy dla .odbycia kursu lu b praktyki cywil
nej mogą być udzielane na p c:. dstawie zaświadczeń, 
że odbycie kursu lub praktyki jest dla otrzymania 
danego stanowiska konieczne i, że szeregowy będzie 
na kurs lub praktyk ę przyjęty bez zastrzeżeń . Za
świadczenie musi określać czas trwania kursu lub 
praktyki. 

Szereg'O'wi zawodowi marynarki wojennej , 
pragnący ,otrzymać urlop dla o·dbycia kursu lub prak
tyki, powinni najpóźniej na 8 miesięcy przed upły
wem terminu 'zobow,iazania wnieść w drodze ,s łużbo
wej do dOlwódcy wsk~.zanego w § 151 własnoręcznie 
napif.ane podanie o urlop z dołączeniem zaświadcze
nia. Zaświadczenie może być w wyjątkowych wypad
kach (o ile otrzymanie go w termin ie było utrudnio
nem), 'przedstawione dod atko wo ni'e późni,ej jednak, 
jak na miesiąc przed rozpoczęciem . kursu lub 
praktyki. 

. Na podstawie podania ,oraz ;zaświadcz enia, 
przełożony wskazany w § 151 udziela urlopu, przy
czem w zasadz ie nie należy szeregowym zawodowym 
odmawiać udzielania urlopu dla odbycia kursu lub 
pr.aktyki. 

Długość urlopu ustala się według czasu trwa
nia kursu lub pr,aktyk ii nie może on jednak przekra
czać 6 miesięcYi urlopów poniżej 3-ch miesięcy udzie
lać nie należy . 

Szeregowy zawodowy marynarki wojennej, 
który nie z własnej winy przerwał lub zaniechał prak
tyki lub uczęsz1czania na kurs, może byćzpowro
tern powołany do służby czynnej w charak terze sze
regowego zawodowego, przyczem czas trwan'la k ur
su lub praktyki zalicza się do służby zawodo'wej. 
Szeregowi ci nie mogą już powtórni e otrzymać urlo
pu dla odbycia kursu lub praktyki cywilnej. W wy
padku niemożn ości odbyoia kursu lub praktyki z ~o 
wodów nieprzewidzianych po wniesi,eniu podania 

o urlop, może dany rszeregowy zawodowy otrzymać 
przedłużenie służby wojskowej z.awodowej w myśl 
zasad, ustalonych w niniejszem rozporządzeniu, 
z tern, że p odanie jego o przedłużenie służby zawo
dowej może być przyjęte w terrninieopóźnionym . 

Szeregowy zawodowy musi odbyć praktykę lub 
uczę szczać na kurs tylko w tej instytucji, od której 
otrzymał zaświClJdczenie i jeżeli szeregowy zawodowy 
sam::!'wolnie uozęszcza na kurs lub 'odbyw,a prakty
kę gdz,ie.indziej, dowódca formacjci. może przerwać 
mu urlop i powołać go do da],szej wojskowej służby 
zawodowej. 

O ile szeregowy zawodowy w czasie praktyki 
pragnie zmieni.ć rodzaj tejże, winien na to uzyskaó 
zezwolenie tego przeł,ożonego' , który urlopu udJzieliił. 
P obieranie przez szeregowe~o za,wodowego wyna
grodzen,ia od instytucji prywatnej, w której jest ori 
na praktyce, względnie na kursie, jest dopuszczalne . 

Szeregowi zawodowi, którzy już wykor,zystali 
urlop dla odbycia kursu lub praktyki, nie podlegają 
przymusowemu zwolnieniu ze służby zawodowej 
i może im uprawniony dowódca w myśl zasa d, usta,. 
lonych w nin,iejszem rozporządzeniu (nawet w opóź
nio·nym terminie wnies,ienia podania) przedłużyć 
służbę wojskową zawodową, przyczem czas urlopu 
wlicza się do służby wojskowej zawodowej . 

W żadnym jednakowoż wypadku szeregowy 
zawodowy nie może po -raz drugi otrzymać urlopu 
dla odbycia kursu lub praktyki. 

§ i54. Na czas trwa:'i::t urlopu dla odbycia 
kursu lub praktyki, szeregowy zawo,dowy zosta je 
przeniesiony w stan nieczynny z lZachow,aniem 
wszystkich uprawnień stanu czynnego z tern, że pra
wa noszenia munduru wojskowego, ka,żdorazowo 
udzie la przełożony, k tóry udzielił urlopu, wydając 
szer~gowemu zawodowemu odpowie.dnie zaświad~ 
czeme. 
Do art. 78. 

§ 155. Przeniesienie szeregowego zaw odowe
go w stan nieczynny, w skutek czasowej niezdolności 
do służby wojskowej zawodowej, następuje na pod
stawie 'orzeczenia wojskowej komisji rewizyjno - le
karskiej. Sposób przedstaw,i'enia szeregowY'ch zawo
dowych przed komisję -określają sanitarne przepisy 
rewizyjne. 

Do 'przedstawienia szeregowych zawodowych 
marynark.i wojennej przed wojskową komisję rewi
zyjno -lekarską jest obowiązany i uprawniony: 

1) w czasie znajdowania się szeregowego za
wodowego w stanie czynnym - dowódca 
formacj,i , w której szeregowy zawodowy po
siada przynależność służbową, 

2) w czasie znaj dowania si ę w stanie nieczyn
nym - dowódca formacji macierzystej. 

§ 15ft . S zeregowy za~vO'dowy w czasie p ozo
staw,ania w sŁanie nieczynnym wskutek czasowej nie
zdolności do służby woj skowej zawodowej, zacho
wuje uprawnien,ia s tanu czynnego. 

O kr es czasu, ,spędzony w 'stanie n i,eczynnym ' 
wskutek choroby, zaliczany jest do okresów czasu, 
wymaganych do awansu -tylko wtedy, gdy na pod
stawie orzeczenia wojskowej komisj.j rewizyjno -le
kcrsL,;'cj, zostanie s twierdzonem , że choroba spowo
dowaną była ,służbą wojskową. 

.... ,.!'I>,)I'" " 
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Szeregowy zawodowy marynarki wojennej mo
że powrócić do czynnej służby 'przed upływem ter
minu stanu nieczy nego w razie wcześniejszego po
wrotu do zdrovria, co jednakże winno być 'Stwierdzo
ne orzeczeniem wojskowej komisji rewizyjno - le
karskiej. 

Czas przebyty w 'S,Łanie nieczynnym wskut.ek 
czasowej niez,dolnosci do służby wojsko'wej zawodo
w~j wlicza się na poczeŁzobowliązania szeregowego 
żawodowego. 
, Uposażenie szeregowy,ch zawodowych w 'stanie 
nieczynnym wskutek czasiO'wej niezdolności do służ
by wojskowej, normuje ustawa z dnia 9 października 
1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych 
i woj~ka. ' 
Do ąrt. 79. 

§ 157 . . Przeniesien,ieszer,ego·wego zawodowe
go marynarki wojennej w stan nie czynny wskutek 
zre·dukowania etatów zarządza przełożony, wskaza
ny w§ 151 niniejszego .rozporządz enia na skutek roz
kazu Ministra Spraw Wojskowych. 

§ 158. W ciągu półtor,a roku powstawania 
w s:tanie nieczynnym wskutek zredukowania etatów, 
szeregowy z:awodowy marynark,i wojennej może być 
każdej chwili powołany do służby czynnej, a po 
upływie tego czasu w ciągu dal'Szych 3-ch lat za,cho
wuje pierwszeństwo w ohzymaniu stanowiska s'ze
regowego zawodowego w posiadanym 'stopniu w ra
mach wolnego etatu. 

§ 159. Po upływie półtora roku odchwHi 
przeniesienia w 'stan nieczynny wskutek predukowa
nia etatów, s,zeregowy zawodowy zostaje, 'o ile nie 
powoła się go do służby czynnej, w myM § 158 
przeniesiony : 

1) w sta'n spoczynku, jeżeli odpowiada warun
kom, przewidzianym w ustawie emerytal
nej, przyczem czas po'zostawania w sŁanie 
n'ieczynnym wskutek zredukowania etatów 
zaIicza mu' się do służby wojskowej zawo
dowej, 

2) do rezerwy lub ' pospolitego mszenia, jeżeli 
nie odpowiada warunkom punktu 1. 

§ 160. W czasie pozo'Sta,wania w stanie nie
czynnym z powodu redukcji etatów, 'szeregowy za
wodowy zachowuje wszystkoie uprawnienia stanu 
czynnego .. 

W razie przeniesienia zpo·wrotem do stanu 
czynnego, czas ,przebyty w stanienieczynnym, naj
wyżej jednak 1 y. roku ' zalicza się do okresów czasu, 
wymaganych do awansu, . jak i do służby zawodowej. 
Do art. 80. 

§ 161. Po upływie 30 dni od chwili dostania 
się szeregowego zawodowego do niewoli lub zaginie
tliia na terenie ·działań wojennych, przełożony wska
zany w § 151 niniejszego rozporządzenia, przenosi 
szeregowego w , stan nie czynny, powiadamiając o tern 
właściwego dowódcę formacji ewidencyjnej. 

§ 162. Czas przebyty w niewoli z,alicza się 
do okre'Sów czasu, wymaganych do awansu i do służ
by zawodo'wej, jeżeli postępowanie rehabilitacyjne 
wykaże, że dostanie się do niewoli nastąpiło z przy-
cZyn usprawiedl1wionych. ' . , .' 

§ ~ tlf3. Po powrocie z niewoli szeregowy za
wodowyv'rnelduje się natychmiast u dowódcy najbliż
szej fwmacji wojskowej celem odesłania go do do
wódcy formacji mae:erzY'stej, który wciqża postę
powanie rehabilitacyjne i spisuje protokół rehabili~ 
tacyjny lwedle wzoru Nr. 6). 

Protokół przesyła się do komisji rehabilitacyjnej. 
Komisja rehabilitacyjna składa się z wyznaczonych 
pr,zez przełotonego o uprawnieniach dowódcy puł
ku jednego oficera sztahow'ego, 2-ch oficerów mlod
szych i 2-ch szeregowych za;woGowych, równych lub 
wyższych stopniem od szeregowego podlegającego 
postępowaniu rehabilitacyjnemu. 

Komisj a rehabilibcyjna stw:ierdza na protokóle 
swą decyzję i zwraca go dowódcy, który zarządził 
postępowanie rehab:iHta1cyjne. 

Stwierdzenie komisj,i, że dostanie się do nie
woli było usprawiedliwione, należy uważać za re
habilitację, co należy odnotować w dokumentach 
eWlidencyjnychszerego.wego zawodowego marynarki 
wojennej. 

Jeżeli korni'sj.a rehabilitacyjna stwierdzi,że 
okoliczności dostania się do niewoli wzbudz,ają wąt
pliwości w tym kierunku, ·c·zy do'stanie się do niewoli 
było usprawiedliwione, sprawę n,ależy przekazać są
dowi wojskowemu. 

O powrocie szeregowego zawodowego mary.;. 
narki 'Wojennej IZ niewoli dowódca formacji nieewi
dencyjnejpowiadamia właściwego dowódcę forma
cji ewidencyjn·ej. 

Do art. 81. 

§ 164. Podstawą przenies,ienia w stan nieczyn'
ny szeregowego zawodowego wybranego na posła do 
sejmu lub na senatora Rzeczypospolitej jest list wlie~ 
rzytelny, wydany przez komisję wyborczą, w myśl 
ordynacji wyborczej lub legitymacja poselska, wy" 
dana przez biuro sejmu lub senatu. . 

§ 165. Z chwilą wyg.aśnięcia mandatu posel
skiego szeregowy zawodowy powinien natychmiast 
stawić się u dowódcy swej formacj'i macierzystej, po
czem zostaje przeniesiony zpowrotem 'do stanu czyn
nego. 

Czas pełnienia mandatu w zasadz.ie nie wlicza 
się do ,okresów czasu zobowiązani,a. 

Minister Spraw Wojskowych (organ przez nie
go upoważniony) może w wyjątkowych wypadkach~ 
na prośbę zainteresowanego wliczyć mu czas spra
wowania mandatu poselskieg'o na poczet zobowią
zanta. 

Do art. 82 - 84. 

§ 166. Szeregowi zawodow[ marynarki wojen
nej mogą być przeniesieni w stan spoczynku: 

1) w myśl art. 78 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o podstawowych obowiąz~ 
kach i prawach szeregowych marynarki wó
jennej; " 

2) po ukończeniu 56 lat życia; 
3) w wypadkC}ch, przewidzianych w ustawie 

emerytalnej; 
4) ,w myśl § 159 pkt. 1 n,iniejszego rozporzą

dzenia, jeżeli odpowiadają warunkom prz~
widzianym w ustawie emerytalnej; . 
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5) w myśl § 134 pkt. 5 niniejszego ':iózporzą
. dzenia, j 'eżeli odpowiadają warunkom' prze
widziany w ustawie emerytalnej. 

Podstawą :przeniesienia szeregowego zawodo
wego marynarki wojennej w sŁan spoczynku w wy
padkuprzewidzianym wart. 78 ust. 3 i 4 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o podstawo
wych obowiązkach i prawa'ch szeregowych marynar
ki wojennej jest orzeczenie wojskowej komisji rew~
zyjno-Iekarskiej, działającej w myśl przepisów sani
tarno-rewizyjnych, jeżeli orzeczenie to stwle.rdza 
dalszą niezdolność do służby wojskowej z,awodowej. 

§ 167. Prrzenies,ienie w stan spoczynku szere
,gowegQ zawodowego marynarki wojennej zarządza 
szef marynarki wojennej, który uprawnienia swe 
w tym ~akresle co do szeregowych, mających ' stopnie 
niższe niż bosmana fioŁy i posiadających stałą przy
należność służbową do formacyj podległych dowódz
twu Hot y, może przeka'zać dowódcy fIoŁy. Przenie
sienie w sŁan spoczynku następuje na wniosek prze
ło:żonego o uprawnieniach dowódcy pułku. Wniosek 
tego dowódcy odpada, o ile przeniesienie następuje 

. na zasadziie orzec~enja wojskowej komisji rewizyjno
le,karskiej, orzekającej niezdolność do służby woj
skowej. 

Dowódca przenoszący sze:regowego zawodowe
go w stan spoczynku ogłasza to w rozkazie dz,iennym, 
podając przy tern przyczynę przeniesienia i dzień, <ld 
którego stan ten się zaczyna. 

Dowódca przenoszący szeregowego zawodowe
go marynarki wojennej w stan spoczynku może go 
z dniem odejścia w stan spo'czynku awansować o je
den stopień wyżej, o ~le tenże odpowiada W!izyst
kim warunkom wyma ganym do awansu na dany sto
pień. Stopien ten jest tytularny. 

Awans ogłasza przełożony o uprawnieniach 
dowódcy pułku w swym rozkazie dziennym jedno
cześnie z ogłoszeniem rozl{Rzu, przenoszącym dane
go szeregowego zawodowego w stan spoczynku. 

§ 168. Szeregowy zawodowy w stanie spoczyn
ku jest prowadzony w ewidencji przez właśCiiwego 
powiatowego komendanta uzupełnień i ma prawo 
noszenia munduru wojskowego z wyjątkiem: 

a) wystąpień, mających charakter polityczny 
(udział w wiecach, zebraniach i t. p.), 

b) wykonywanńa zawodu cywilnego, Qr,az wy
konywania czynności, związanych z zaję
ciem handlowem lub przemysłowem, 

c} wykonywania obowiązków, wypływają'cych 
z zajmQwanych przez niego stanowisk 
w państwowej służbie cywilnej lub ,samo
rządowej, 

,d) przebywania w lokalach, do który~h zabro
ni'ony jest WIStęp szeregowym stanu czyn
nego . 

Szeregowych zawo,dowych marrynarki woj'ennej 
w stanie spoczynku, o ile są w mundurze wojskowym, 
obowiClizują przepi,sy Q z,achowa;n~u się i salut'owarnu, 
j.ak szeregowych służby czynnej. 
Do art. 86. 

§ 169. W razie po,wolania szeregowego zawo
dowegomarynarki wojennej w silanie spoczynku do 
służby czynnej, stopień t ytularny, nadany mu ewen-

tualnie w chwili prze)SCJa w stan spoczynku,staje 
się automatycznie stopniem rzec zywistym. 
Do art. 87. 

§ 170. Przełożonym uprawnionym do pnzeno
szenia szeregowych zawodowych marynarki wojen
nej do rezerwy lub posp olitego ruszenia jest przeło
żo·ny wskazany w § 151 niniejszegQ rozporządzenia. 

I. Szeregowi !Z-Rwodowi marynarki W'ojenn.ęj, 
o ile nie nabyl i praw emerytalnych i nie zo
stają przeniesieni w stan sp O'czynku, mogą 
być przeniesieni do rezerwy lub pospolitego 
ruszenia przed termin em, na jaki zobowią
zali się do s łużby wojskowej, na zasadzie 
prośby, której podstawą może być: 

a) stan zdrowia, 
b) 'Warunki r odzinne i ma j ątkowe. 

Ze wzglę du na stan zdrowia mo'gą być 
przeniesieni do rezerwy lub pospolitego ru
szenia szeregowi zawodowi marynarki wo
jennej w myśl sanitarnych przepisówre'Wi
zyjnych uznani za zdolnych tylko do służby 
administracyjne j. 

Warunki rodzinne i majątkowe mogą być 
uwz1ględnione jeźeliszeregowy zawodowy 
udowodni, że wymaga j ą one rzeczywiście 
zwolnienia go z czynne j służby. 

Przy uwzgl ę dnieniu prośby należy ~eć 
na uwadze osobiste kwalifikacje sze'regowe
go zawodowego, interes służby, faktyczny 
stan szeregowych zawodowych w danej for
ma'cji i możność jego uzupełnienia. 

II. Szeregowi zaw odowi marynarki wojennej 
mogą być również przeniesieni do rezerwy 
i pospoHteg() ruszenia, o ile nie n abyli praw 
emerytalnych ,i nie zostają przeniesieni 
w stan spo,czynku wskutek upływu termi
nu, do jakiego zobowiązali się, jeż eli nie na
stąpi.ło przedłużenie służby zawodowej. 
Fakt przeniesienia do rezerwy lub pospoli
tego ruszenia winien być umieszczony w roz
kazie, wyda nym przez uprawnionego do
wódcę z zaznaczeniem, czy przeniesieni:e 
nastąpiło w drodze wyj ątku na własną pro,ś
bę, czy wskutek upływu terminu zabowią
zania, czy też wskutek przyczyn wskaza
nych w §§ 134 lub 150 ninie jszego rozpo
rządzenia z ozna1czeniem dnia, od którego 
następuje zwolnienie z czynnej służby za
wodowej. 

§ 171. Szeregowi zawodowli marynarki w<ljen
nej, przeniesieni do rezerwy lub pospolitego rusz e
ma, podleg,ają wszystkim obowiązkom i pOosiadają 
W'szys'ikie :pr,awa szereg'owych rezerwy lub pos,pooli-

. tego ruszema maryna.rki wojennej, usŁa:lone w usta
Wite o po~szechnym obowiązku wojskowym wraz 
z rozporządzeniem wykonawczem ii w rozporządze
niu Prezydenta Rzec zypOospolitej o podstawowych 
obowiązka,ch i praw,ach sz~regowych 'marynarki wo
jennej Wliaz z nini.ejsz.em rozporządzeniem. W szcze
góln>ości ćwiczenia w rezetwie 'Odbywają ze swym 
rocznikiem poborowym z tern je,dnak, że w roku ka
lendarzowym, w którym z'ostali przeniesieni do re
zerwy lub pos.politego ruszenia, nie będą do nich po
woływani. 
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Do art. 88. 

§ 172. Szereg'owi zawodowi marynarki wojen
nej 'Otrzymują po co najmniej 11 latach służby zawo
dowej 'poświadczenia słdżby (wzór Nr. 7), wydane 
przy przejściu do rezerwy lub pospolitego ruszenia 
p~zez przełożonego wskazanego w § 151 niniejsze
go ro'zporządzenia. 

W wypadku przerw w służhiezawodowej (prze
nies'ienie do rezerwy i ponowne powołanie do służby 
zawodowej) zaliczyć należy na poczet czasu służby 
również poprzednią służbę zawodową. 

Poświadczenie służ,bytlipr,awnia szeregowych 
zawodowych marynarki w ojennej do pierwszeństwa 
w otrzymaniu jednego ze stanow;j'sk , przewidzianych 
wart. 88 rozparza.dzema Prezydenta RzeczYPQsPO
litej o podstawowych obowiązkach i prawach szere
gowych marynarki wojennej. 

§ 173. Przepis art. 88 rQziporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolite j o podstawowych obowiąz-' 
kach i jp,rawach szeregowych marynarki wojennej 
nie ma zastosowania do ,tych szeregowych zawod:o'
wych marynarki wojennej, którzy zostali przeniesie
ni do rezerwy lub po'spolit ego ruszenia w myśl § 134 
pkt. 3, 4, 5 niniejszego rozporządzenia. 

TYTUŁ III. 

Szeregowi uczniowie oficerskiej szkoły marynarki 
wojennej. 

Do art. 89. 

§ 174. Ofice,rską szkołą marynarki wQjennej 
jest szkoła podchorążych marynarki wojennej. 

Minister Spraw Wojskowych 'określi w drodze 
oSOibnego rozkazu organizację szkoły, czas trwania 
nauki ora'z pr'ogram szkolny. 

§ 175. Zaliczenie ,sz'eregowego ucznia do sta
nu faktyczneg,o szkoły następuje z chwilą zgłoszenia 
slię jego na zasadzie faktu przyjęcia, wz,ględnie faktu 
przydzielenia do szkoły. Zaliczenie do stanu faktycz
nego s~koły powinno być stwierdzone w rozkazie 
dziennym szkoły. 

Do art. 90. 

§ 176. Tytuł podchorążego nadaje szereg'owe
mu uczniow~ szkoły po'dchorążych marynarki wojen
nej komendant szkoły po ukończeniu przez szerego
wego ucznia z pomyślnym wynik~em pierwszego 
okresu próbnego pływania na jednostkach floty. 

Nadanie tytułu podchorążego należy ogłosić 
w rozkazie dziennym szkoły i odnotować w ewLden
cji szeregowego-ucznia. 

Do art. 92. 

§ 177. Szeregowi uczniowie otrzymują specjal
ne oznaki szkolne związane ze stopniem postępu 
w nauce, niezależnie od ewentualnie posiadanych 
stopni wojs,k'owych. , 

Z oznakami szkolnemi wiążą się również spe
cjalne tytuły szkolne. 

Oznaki i sposób tytułowania szeregowych
uczniów ustalają do c'za'su unormowania ich rozpo-

rzą.dzep.i~m Ministra S:praw Wojskowych ---' specjal
ne rozkafY tegoż Ministra. . 

; .I 

§ 178. Szeregowi uczniowie szkoły po'~chor~
żych ma,rynarki wojennej pod względem poble.ra~Ia 
uposażenia , składającego się z żołdu, wyżywlema, 
umundur,owania i zakwaterow,ani,a, zostają przyrów
nani do sz,eregowych, pełniących obowiązkową służ
bę wojskową ~ otrzymują: 

a) w pierwszym roku nauki: 
1) przed uzyskaniem tytułu po-dchorąie

go - żołd marynarzaj 
2) począwszy od chwili uzyskania tytułu 

podchorążego - żołd bosmanmata nie
zawodowegoj 

h) w drugim roku nauki otrzymują ż·ołd bosma
na niezawodowegoj 

c) w trzecim roku nauki i lata'ch nas,tępnych 
otrzymują żołd starszego bosmana nie2Ja,wo
dowego. 

W wypadku, gdy ż'ołd, wynikający z posiadane
go przed wstąpieniem do szkoły stopnia wojskowego 
danego szeregowego ucznia jest niższy od żołdu prze
widzianego dla danego rocznika szkoły -otrzymuj-ą 
żołd przewidziany dla danego r'ocznika Siz!koły. 

W wypadku, gdy żołd, wynikający z posja1da
nego przed wstąpieniem do szkoły stopnia wojsko
wego danego sżeregoweg,o ucznia jest wyższy od żoł- . 
du, przewidzianego dla danego rocznika szkoły -
pobiera on żołd zwią>z:any z posiadaniem wspomnia
nego wyżej rzeczywistego stopnia wojskowego. 

Szeregowi uczniowie szkoły podchorążych ma
rynarki wojennej, o ile w chwili wstąpienia do szko
ły byli sZ)ereg'owymi zawodowymi marynarki wojen
nej, otrzymują w cza'sie pobytu w szkole uposażenie 
związane 'z posiadanym stopniem wojskowym, przy
czem za otrzymywane w szkole utrzymanie w natu
rze, uiszczają przepisaną opłatę, którą potrąca się 
im z pobieraneg'o uposażenia. 

Do art. 95. 

§ 179. Urlopy szeregowych uczniów dzielą 
się .na: 

al urlopy wakacyjne, 
b) urlopy świąteczne, 
cJ urlopy ·okolicznościowe, 
d) urlopy lecznicze. 

§ 180. Urlopy wakacyjne udz,ielane są szere
gowym uczniom w przerwach między jednym rokiem 
szkolnym a drugim, w terminach i na okres czasu, 
przewidziany prog,ramem nauki szkolnej oraz prak
tyki na jednostkach pływających. 

§ 181. Urlopy świąteczne udzielane są w okre
sach przerw w nauce w czasie świąt Bożego Naro
dzenia i Wielkiejnocy. Czas trwania tych urlopów 
określają rozkazy Ministra Spraw Wojskowych. 

§ 182. Szeregowi uczniowie szk oły podchorą
żych marynarki wojennej zasadniczo nie korzystają 
z prawa do urlopów okolicznościowych. W wyjąt
kowych jedna;k wypadkach (pilne sprawy osobiste, 
śmierć lub ciężka choroba w rodzinie, sprawy ma
jątkowe) mogą .szeregowi uczniowie otrzymać urlop 
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okolicznościowy, nie dłużej jak na 7 dni, nie whcza
·jąc w to dni podróży. 

§ 183. Urlopy lecznicze udzielane !są szerego
wym uczniom szkoły podchorążych marynarki wo
jennej na tych samych zasadach, co szeregowym 
marynarki wojennej służby czynnej. 

§ 184. Prawo udzielania urlopów szeregowym 
uczniom ·szkoły podchorążych marynarki wojennej 
przysługuje komendantowi szkoły. 

§ 185. Przepisy urlopowe dla szeregowych ma
rynarki wojennej służby czynnej odnoszą się również 
do szeregowych uczniów szkoły podchO'rążych ma
rynarki wojennej z tern, że czas trwania urlopów 
leczniczych nie może przewyższać 4 tygodni w cią
RU jednego roku szko ln ego, oraz z tern , że cO' do wy
jazdu podczas urlopu na teren w. m. Gdańska, sto
sują s ię do nich te same przepisy, jakie sŁosuje się 
do szeregowych zawodowych marynarki wojennej. 

Do art. 97. 

§ 186. Szeregowi uczniowie szkoły podchorą
żych marynarki wojennej są kształceni na koszt 
Skarbu Państwa. 

Szczegółowe obowiązki li prawa szeregowych 
uczniów, wynika'ące z tytułu kształcenia się w szko
łach wojskowych, u s talaj ą do czasu ich unormowa
nia rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych -
specjalne rozkazy tegoż Ministra. 

Do art. 99 - 101. 

§ 187. Opuszczenie prjez szeregowego ucznia 
szkoły podchorążych marynarki wojennej przed jej 
ukończeniem może nastąp·ić : 

aj na ·skute k zwolnieni::t, 
b) na skutek wydalenia. 

Zwolnienie jest to skreślenie z tisty szerego
wych uczniów sz:,oły, nie noszące charakteru kar
nego. 

Wydalenie jest to skreślenie z listy szerego
wych uczniów o charakterze karnym. 

§ 188. Zwolnienie szeregowego ucznia ze szko
ły może nastąpić : 

a) na prośbę ucznia, w razie zaś jego niepeł
no l etn ości na prośbę jego rodzdców, 
wz:f ędnie O'piekunów, o ile nie stoi to 
w sprze,czności z interesem służby; 

b) na mocy orzeczenia wO'jskowo-lekarskiego, 
stwierdzająceg,o nieprzydatność do z,awo
dowe j służby woj sk owej wogól~, lub do da
nego rodzaju służby w szczególnośc~; 

c) z pow cdu braku odpowiedn,ich uzdolnień 
umysłowych, lub braku ogólnych kwalifika
cyj na oficera zawodowego, albo, też ujem
nych cech charakteru, ' 

§ 189. \V/ydalenie szeregowego ucznia ze szko
ły może nastąpić: 

1) w wyp.~dka'ch przew idzianych w wojsko
'wych przepisach dyscyplinarnych, 

2) na zasadzie prawomocnego wyroku sądu, 
orzekającego w stosunku do szeregowego 
ucznia karę pozbawienia wolności inną, niż 
kara aresztu lub twierdzy. 

§ 190. Z chwilą opuszczenia szkoły zarówno 
w drodze zwolnienia, jak ,j wydalenia, szeregowy 
uczeń zostaje skreślony ze stan u faktycznego uczniów 
szkoły, wychodzi aut omatycznie z grupy szerego
wych ucznió,w, oraz traci praw()do tytułu podchorą
żego, Zwolniony ze szkoły może uzyskać tytuł 
i uprawnienia podchorążego rezerwy. 

Wydalony ze szkoły nie może otrzymać tytułu 
podchorążego rezerwy oraz traci prawo do odbywa
nia skróconej ,służby wojskowej. 

Sposób nadawania t y tułu podchorążego rezer
wy oraz ewentualnie s topn ia wojs kowego szerego
wym uczniom zwolnio nym, lub wydalonym ze szko
ły regulują specjalne rozkazy Ministra Spraw Woj
skowych. 

§ 191. Zaliczenie ·całkowite lub CZęSC'lOwe cza
su pobytu w szkole na pocze t obowiązkowej :służby 
wojskowej, lub na poczet zobowiązania zło żonego 
w myśl art. 56 względnie 57 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej o podstawowych obowiąz
kach i prawach szeregowych marynarki wojennej 
może być do'konane przez Ministra Spraw Wojsko
wych jedynie w wyjątkowych wypadkach i ,to tylko 
wtedy, gdy szeregowy uczeń opuszcza szkołę w dro
dze zwolnienia. Wydaleni o zaliczenie to uhiegać 
się nie mogą. 

§ 192. Szczegółowy sposób i przebieg zwalnia
nia i wydalania szeregowych uczniów ze sz koły pod
chorążych marynarki wojennej unormują odrębne za
rządzenia szefa marynarki wojennej. Określenie sto
sunku zwolnionych i wydalonych do służby wojsko
wej, wreszcie sposób odbywania tejże - ustalają do 
czasu unormowania ich :rozporządżeniem Ministra 
Spraw Wojskowych - specjalne rozkazy tegoż Mi
nistra. 

Do art. 102. 

§ 193. Okres czasu :i warunki odsługiwania 
przez absolwentów szkoły podchorążych marynarki 
wojennej 'W wojskowej s łużbie z::lwodowej czasu po
bytu ich w szkole wojskowej, ustalają do czasu unor
mow.ania ich rozporządz en'iem Min is tra Spraw Woj
skowych - specjalne rozkazy tego Min.~s:tra. 

TYTUŁ V. 

Postanowienia końcowe. 
• 

§ 194. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia, 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
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Załączniki do rozp. Min. Spraw Wojsk. 
z dnia 12 września 1929 r. (poz. 5771. 

Wzór Nr. 1. 
do § 19. 

Nagłówek 

L. dz. iI. O( 

WOJSKOWE ZEZWOLENIE 

na zawarcie związku małżeńskiego. 

Zgodnie z artykułem 14 (60) rozporządzenia 
' Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 ro
ku o podstawowych ohowiązkach i prawach szere

' gowych marynarki wojennej. zez walam (st opień woj
skowy, imię i nazwisko, formacja macierzys ta, rok 
urodzenia. 'imiona rodziców) • • • •• na zawarcie 

Nagłówek 

. L. dz ... ..................... /. .. .......... -... -...... . 

związku małżeńskie go z limię i nazwisko narzecz,
nei) .... 

Niniejsze zezwolenie jest zaświadczeniem, że 
ze strony władz wojskowych niema przesz kód do 
zawarcia małżeństwa i jest ważne w ciągu roku od 
dnia wystawienia. 

(Data) ,(Piec zęć ) (Podpis) 

UWAGA: W myśl § 21 rozporządzenia wykonaw
czego z dnia 12 września 1929 r. do r'oz
porządzenia Prezydenta R zeczypospolitej 
z dnia 7 marca 1928 r. o podstawowych 
obowiązkach li prawach szeregowych ma
rynarki wojennej, należy zameldować 
swemu dowódcy o zawarciu małżeństwa 
w cią~u 14 dni od daty ślubu. 

Wzór Nr. 2. 
do § 84 . 

WNIOSEK 
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awansowania (stopień, imię i nazwisko) 

do stopnia (rzeczywistego, tytularnego) . .. ..................................... .......................... ............ ... . 
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Kary 

Opinje dowódców 

i decyzja 
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DEKLARACJA. 

Wzór Nr. 3. 
do § 122 pkt. 4. 

(Stopień woiskowy, imię, ewentualnie uruona, 
. nazwisko) ' . . . . urodZ!Ony dnia . . ' . . . roku . . . . . 
zobowiązuj e się w myśl art. S2 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z druia 7 marca 1928 r. 
o po,dstawowych obowiązkach 1 prawach szerego
wych marynarki wojennej, do czynnej służby woj
skowej i na przeciąg 2 (-dwóch) lat w charakterzre 
szeregowego nadterminowego marynarkń wojennej. 

(Data) .•.•• ;, .. ' 

(Data) 

(~) Podpis. 

Deklarujący podpisał w mej obecności. 

. . . '. (-) Pieczęć. 
(-) Podpis dowódcy pododdziału. 

DEKLARACJA. 

Wzór Nr. 4-
do § 122 pkt. 7. 

Jako ojciec (prawny opiekun) niepełnolelniego 
(imię i na;zwlsko kandydata) ........ '. wy-
rażam zgodę na zobowiązanie się je·go do dwu
letniej służby wojskowej w charakterze szeregowe
go nadterminowego marynarki wo'iennej,a temsa
mem na st.osowanie względem niego postanowień 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 marca 1928 r . o podstawowych obowiąz.kach i pra
wach S'zereg,o·wych marynarki wojennej, oraz innych 
obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów 
i rozkazów dotyczących szeregowych marynarki wo
jennej. 

(Data) • ~ " i! ~ li ;; ~ ~ 

(Uwi,erzytelnieni,e 
raJcji) 

(-) Podpis. 
podpisu wystawcy dekla-

Wzór Nr. S. 
do § 130 i 131. 

DEKLARACJA. 

(Stopień wojskowy, !imię, ewentualnie imiona, 
nazwisko) . . . urodzony :dnia . . . .. 
roku ...... , zobowiązuje się w myśl art .... . 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospollitej z dnia 
7 marca 1928 r . Q podstawowych obowiązkach i pra
wach szeregowych marynarki wojennej do czynnej 
służby wojsko,wei w charakterze szeregowego zawo
dowego marynarki wojennej prz,ez • o • '0, ' •• lat. 

Data • i. ~ " ~ rt " .. 'L t 

(-) Podpis. 

Deklarujący podpisał w mojej obecności. 

Data ••• , ....... (-) Pieczęć. 

(~) Podp[;s dowódcy pododdziału. 

UWAGA: Pa sławie "art." doaać "S'6" , o ile cho
dzi o pierwsze zobowiązanie, z.aś "S7" 
przy następnych zobow.iązaniach - po 
słowie "przez" wstawić (!yfrę "S" jeśli 
chodzi o :pierwsze zobowiązanie, za,ś cy
frę ,,3", a ,ile chodzi a ,dalsze zabawią
zaUle. 

Wzór Nr. 6-
do § 163. 

PROTOKóŁ REHABILITACYJNY. 

1) Stopień wojskowy ~ .~ ~ !. • .. ~ jol ~ 
2) Nazwisko.i imię • • " i. :; ~ . )\ ! ~ ~ 
3) Rok urodzenia . • . .• "... 
4) W jakiej formie pełnił służbę w chwi1idosŁania 

się do niewoli . . . . . . . . . , 
S) ~to był wtedy jegra hezpośre,dnim do,wódcą. . . 
6) Dokładne wskazanie m~ejscowości, dnia i godzi-

ny dostania się do niewoli . .. .. 
7) Krótki opis szczegółowy dostania się do nie-

woli .....,.... .. 
8) Kto równocześnie z nim został wzięty do [lie-

woli . . . . . . . . . . , .• 
9) Jak długo przebywał w niewolri i w jakich miej-

scowościach ... 
10) W jaki 'Siposób powrócił . . , . 
11) Kto może poświadczyć prawdziwość podanych 

okoliczności .. . .. . 
12) Ewentualne inne dalsze pytania szczególne 

Formacja, ...... ., 
L. dz. . '. ' " '/ . " " '. 

POśWIADCZENIE 

Wzór Nr. 7, 
do § 172. 

WOJSKOWEJ SŁUżBY ZAWODOWEJ. 

Stopień wojskowy i specjalność , ~ ~ 1. . :~ Jol ~ 
F ormacra macierzysta.. ~. ~ :~ j( 'o ~ • ~ 
Nazwisko i imię :. ~ :. ";. .,... 'ol ~ ~ ~ 
Urodzony dnia '" . roku. ~ •• ~ 
Po'wiat • ~ • • województwo ... • _, 
Religji . , •••. nar·odowaści . .. •. 
Mianowany szeregowym zawodowym marynarki wa-
jennejdnia . .. . 
Uzyskał zgodnie z art. 88 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 mar,ca 1928 r. o podsta
wowych obowiązkach ,i prawach szeregowych mary
n.arki wojennej, z dniem . . prawo pier
wszeństwa w ,otrzymaniu odpowiadającego jego kwa
lifi.ka·cjom jednego ze stanowisk w służbie cywilno
państwow~d, samorządowej lub w zakładach i insty
tucjach subwencjonnwanych przez P,aństwo, ustalo
nych rozporządzeniem Rady Ministrów da art. 88 
wyżej paw olanego rozporządzenia Prezyden:ta Rze
czypospolitej. 

(Data) , • ,. iJ • (-) Pie·częć. 

(-) Podpis dowódcy farmacji. 

Pnświadczeni,e otrzymałem dnia. . roku . 

(-) WŁasnoręczny podpis otrzymującego poświad
czenIe. 




