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580. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

z dnia 5 czerwca 1934 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta 
RzeCZypoSpolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie 
wojskowej podoficerów . i szeregowców marynarki 

wojennej. 

N.a podstawie art. 106 rozporz·ądzenia Prezy
denta Rzeczypos:politej z dnia 7 marca 1928 r. o służ
bie wojskowej :P'odofkerów i s.zeregowców mary
narki wojennej (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 12, poz. 85) 
zarządz.am co nas.tępuje: 

TYTUŁ I. 

. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Artykuły, pow olane w niniejszemrozpo
rządzeniu bez określenia, oznaczają postanowienia 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos?(,litej z dnia 
7 marc.a 1928 r. o służbie wojskowej podoficerów 
i szeregowców marynarki wojennej (Dz. U. R. P. 
z 1933 r. Nr. 12, poz. 85). 

Paragr.afy, powołane w iIlilmejSZCm rozporzą
dzeniu bez określenia, oznaczają przepisy nini~jsze
go rozporządzenia. 

Do art. 6. 
§ 2. Każdy żołnierz marynarki wojennej po

siada stopień wojskowy. 
Najniżs.zy stopień wojskowy marynarza otrzy

muje ż·ołnierz hez szczegól.n.ego nadania z chwilą za
liczenia go do stanu faktycznego jednej z formacyj 
marynarki wojennej. 

Nadanie wyższego stopnia wojskowego może 
nastąpić tylko w drodz~awansu. 

§ 3. Stopnie wojskowe są rzeczywiste lub ty
tularne. 

Stopień chorążego marynarki i stopień starsze
.go marynarza są ·zaws.ze s-topniami rzeczywistemi. 

. § 4. :Żołnier.za marynarki wojennej tytułuje się 
wedle posiadanego stopni.a wojskowego, podchorą
żego i podchorążego re.zerwy marynarki wojennej 
przez dodanie do stopnia, tytułu "podchorąży mary
narki wojennej" lub "podc.horąży rezerwy marynar
ki wojennej", -bez podawania specj.amości. 

W dokument.achosobistych (legitymacjach, po
świadczeniach i t. p.), oraz. w rozkazach, podaje się 
stopień wojskowy żołnierza marynarki wojennej, jego 
specjalność, przydział służbowy, a w razie potrzeby 
przydział macierzys.ty. Do nazw stopni wojskowych 
żołnierzy marynarki wojennej, pełniących służbę nad
terminową lub zawodową, dodaje się wyrazy: "nad
terminowy" lub . ".zawodowy", a do nazw stopni woj 
skowych podchorążych i podchorążych rezerwy ma
rynarki wojennej wyrazy: "podchorąży marynarki wo
jennej" lub "podchorąży rezerwy marynarki wojen
nej". 

§ 5. Stopniom wojskowym w marynarce wo
jennej, wymienionym wart . 6od,powiadają następu
jące stopnie w formacjach wo.jska: 

.a) stopni.owi marynarza - stopień szeregowca, 
b) stopniowi starszego marynarz.a ~ stopień 

sitars.zego szeregowca, 
c) stopniowi mata - stopień kapr.ala, 
d) stopniowi bosmanmata - stopień plutono

weg·o, 
e) stopniowi bosmana - stopień sierżanta,' 
fJ stopniowi st.arszego bosmana-stopień star

szego sierżanta, 
g) stopniowi chorążego marynarki - stopień 

chorążego. 

Do art. 7. 
§ 6. Szeregowcy marynarki wojennej, o.dby

wający obowiązkową służbę czynną, skł.adają przy
si·ęgę wojskową zasadniczo po ukończeniu podstawo
wego wyszkolenia żołniers.kiego (wstępnego) . Ter-
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min skł,adania przysięgi oznacza szef kierownictwa 
marynarki wojennej, który jest również właściwy do 
oznaczenia terminu złożenia przysięgi przez ,tych 
szel1egowców marynarki wojennej, którzy jej w ter
minie zasadniczym nie złożyli. 

Uprawnienia swe w tym kierunku mo'że szef 
kierownictwa maryn.arki wojennej przekazać dowód
com floty i flotylli rzecznej w obrębie podległych im 
formacyj. 

Term'm składania przysi.ęgi przez uczniów szko
ły podchorążyc.h marynarki woJennej oznacza ko
mendant tej s'zkoły. 

§ 7. Przysięgę wojskową odbier,ają duchowni 
właściwych wyznań, odc,zytując rotę przysięgi w 
brzmieniu lLstalonem w artykule 7 dla danego wy
znania, w obecności dowódcy formacji lub wyzna
czonego przez niego oficera. W razie nieobecności 
duohownego, przysLęgę może odebr,ać dowódca for
macji lub wyznaczony przez niego oHc,er. 

Do art. 8. 

§ 8. Spokrewnionymi do 4 stopnia włącz.nie 
są: 

a) w linji prostei: dziadek, ojciec, syn, wnuk 
i t. <1., 

b) w linji bocznej: bracia,bracia rodziców, sy
nowie rodzeństw.a, synowie rodzeństw,a ro
dz.iców. 

Spowinowaconymi do 2 stopnia są: pasierb, oj
ciec żony i hrada żony. 

§ 9. Dowódca formacji powinien, przed przy
dzieleniem podoficera lub szeregowca marynarki 
wojennej na stanowisko związane z administracją pie
niJężną Lub materjałową, upewnić się, czy do objęcia 
przezeń tego stanowiska niema przeszkód, określo
nyoh wart. 8, a w przypadku ich ujawnienia, za
rządzić Lub spowodować odpowiednie pr,zesuni.ęcia 
person.alne. 

Do art. 9. 
§ 10. W marynarce wojenne.j ' ustala się na-

stę,pujące rodz,aje specj,alności: 

A) specja1nośd wspólne: 
1) artylerzyści, 
2) dalmierzyści, 
3) spec.jaliści uzbrojenia z grupą: 

puszkarzy, 
rusznikarzy, 
pyrotechników, 
chemiczno - gazową, 
optyków; 

4) ster - sygnali,ści, 
5) maszyniści, 
6) ,elektrotechnicy, 
7) teletechnicy, 
8) radjotechnicy, 
9) nurkowie, 

10) s Łr,zelcy , 
11) instruktorzy wychowania fizycznego, 
12) administracyjni, 
13) stołowi, 
14) sanitarjusze z grupą san.itarno-weterynaryj

ną (tylko na lądzie), 
15) orkiestranci, 

16) rzemieślnicy z grupą: 
cieśli okrętowych, 
szewców, 
kr,awców, 
kucharży, 
kowaLi, 
podkuwaczy, 
ślusarzy, 
stolarzy, 
Htografów, 
zegarmistrzów. 

B) Specjalności wyłącznie dla floty: 
17) artylerzyści nadbrzeżni, 
18) torpedo - minerzy, 
19) torpedo - mas.zyni.ści, 
20) miernicy. 

C) Specjalności wyłącznie dla flotylli rzecznej: 
21) motorzyści, 
22) g,azo - minierzy. 
D) Specjalności wyłącznie dla aeronautyki ma· 

rynarki wojennej: 
al speoj.a1ności lotnicze: 

23) mechanicy samolotowi, 
24) radjotechnicy l(j)tniczy, 
25) mechanicy oświetleni.a, 
26) foŁolabor,anci, ' 
27) meteorolodzy, 
28) mechani:cy uzbrojenia, 
29) pyr,oŁechnicy lotniczy; 

b) specjalności nie lotnicze: 
30) kiero,wcy samochodowi, 
31) mechanicy samochodowi. 
Ewentualny podział podoHcerów i szeregowców 

marynarki wojenruej na inne specj.alności ustalą osob
ne zarządzenia szefa kierownictwa marynarki wo
j'enne.j .. 

§ 11. Przeznaczenie podoficerów i szeregow
ców marynarki 'wojennej do poszczególnych specjal
ności następuje po uzyskaniu przez nich odpowied
niego wyszkolenia, którego zakres określi szef kie
rownictwa marynarki wojennej. 

§ 12. Niezależnie od stopni wojskowych, okre
ślonych wart. 6, istnieją szczególne tytuły (służbowe, 
funkcyjne) związane z wykonywaniem służby woj
skowej. Tytuły te, sposób ich nabycia oraz przypad
ki; w których następuje ich utrata, określają osobne 
rozkazy. 
Do art. 10. 

§ 13. Tryb przenoszenia podoficerów i szere
gowców marynarki wojennej z jednej specjalności do 
innej, z urzędu lub na własną prośbę, ustala w dro
dze oddzielnych przepisów szef kierownictwa mary
narki wojennej. 

Prawo przenoszenia podoficerów i szeregow
ców marynarki wojennej z jednej specjalności do in
nej służy szefowi kierownictwa marynarki wojennej, 
który uprawnienia swe w tym zakresie może przeka
z,ać dowódcom floty i flotylli rzecznej w obrębie 
podległych im formacyj. 

Do art. 11. 
§ 14. Podoficer lub szeregowiec marynarki 

wojennej, pełniący czynną służbę, jest obowiązany 
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do noszenia w służbie i poza służbą przepisowego 
umundurowania oraz uzbrojenia. 

Podoficer lub szeregowiec marynarki wojennej 
nie ma natomiast prawa do noszenia munduru 
i. uzbrojenia wojskowego: 

a) w razie pobytu zagranicą lub na obszarze 
w. m. Gdańska, jeśli rozporządzenie niniej
sze nie stanowi inaczej i 

b) w przypadku, gdy za popełnione przestęp
stwo przeka,z,any zosŁał w myśl obowiązu
jących przepisów sądom karnym powszech
nym i w myśl decyzji sądowej przebywa 
w areszcie tymczasowym sądu powszechne
go lub w charakterze oskarżonego staje na 
rozprawę przed sądem karnym powszech
nymi 

c) w innych przypadkach, określonych w 
szczególnych przepisa·ch lub rozkazach. 

§ 15. Szef kierownictwa marynarki wojennej 
w wyjątkowych i na szczególne uwzględnienie zasłu
gujących przypadkach może zezwolić podoficerowi 
lub szeregowcowi marynarki wojennej na jego prośbę 
na noszenie munduru wojskowego: 

a) zagranicą lub na obszarze w. m. Gdańska; 
postanowienie to nie ma zastosowania do 
przypadków noszenia munduru w porcie za
granicznym w myśl § 28 ust. 3, 

b) w przypadkach określonych w § 14 lit. b). 

D'o art. 13. 
§i 16. Podoficerowie i szeregowcy marynarki 

wojennej, pełniący czynną służbę wojskową, nadter
minowi i zawodowi marynarki wojennej w stanie 
czynnym oraz w stanie nie czynnym, nie mają czynne
go prawa wyborczego do sejmu i senatu, tudzież nie 
mogą być członkami żadnych stowarzyszeń o charak
terze politycznym, ani nie mogą należeć do zarządów, 
dyrekcyj lub komisyj rewizyjnych takich stowarzy
szeń ; nie wolno im również brać udziału w zjazdach, 
zebraniach, odczytach, ani w żadnych innych akcjach 
o charakterze politycznym. 

§ 17. Podoficerowie i szeregowcy marynarki 
wojennej, pełniący czynną służbę wojskową, nadter
minowi i zawodowi w stanie czynnym oraz w stanie 
nieczynnym, mogą należeć do nieposiadających cha
rakteru politycznego stowarzyszeń (związków): 

a) wojskowych, t. j. zakładanych przez żołnie
rzy służby czynnej na podstawie zezwolenia 
przełożonego o uprawnieniach co najmniej 
dowódcy okręgu korpusu, a mających na ce
lu działalność pozostającą w związku ze 
służbą wojskową (oświatowych, sportowych 
it.p.); 

b) innych, na podstawie indywidualnego zezwo
lenia szefa kierownictwa marynarki wojen
nej, który swe uorawnienia w tym zakresie 
może przekazać dowódcom floty i flotylli 
rzecznej w obrębie podległych im formacyj. 

Indywidualne zezwolenie na należenie do nie
wojskowych stowarzyszeń (związków) nie jest wy
magane w przypadkach, w których chodzi o stowa
l"z.yszenia (związki) uznane 1"\rzez Ministra Spraw 
Wojskowych za dozwolone dla żołnierzy. Stowa
rzyszenia takie (związki) ogłasza Minister Spraw 

Wojskowych w dzienniku urzędowym Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. 

§ 18. Podoficerom i szeregowcom marynarki 
wojennej, pełniącym czynną służbę wojskową, nad
terminowym i zawodowym w stanie czynnym oraz 
w stanie nieczynnym, nie wolno przy wstępowaniu 
do stowarzyszeń (związków) niewojskowychpodda
wać się balotażowi, ani też w czasie należenia do 
nich - sądom koleżeńskim stowarzyszenia (związ
ku) w jakiejkolwiek formie. 

Do art. 14. 
§ 19. Podoficerom i szeregowcom marynarki 

wojennej, pełniącym czynną służbę wojskową nie 
wolno do czasu przeniesienia ich do rezerwy wstę
pować w związki małżeńskie bez zezwolenia właści
wego przełożonego, którym ,jest: 

a) dla formacyj floty - dowódca floty, 
b) dla formacyj flotylli rzecznej - dowódca flo

tylli, 
c) dla innych formacyj marynarki wojennej -

przełożony o uprawnieniach co najmniej do
wódcy pułku. 

Właściwy przełożony udzieli takiego zezwole
nia, gdy zajdą przypadki wyjątkowe i zasługujące na 
szczególne uwzględnienie, jak np. konieczność odda
nia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa pod nadzór, 
zaopiekowania się sierotami potrzebującemi opieki 
kobiecej, małżeństwo na łożu śmierci lub w ciężkiej 
chorobie, grożącej śmiercią i t. p. 

Podoficerowie i szeregowcy marynarki wojen
nej, którzy zawarli związki małżeńskie bez zezwole
nia właściwego przełożone,:!o, odpowiadają karnie 
według postanowień kodeksu karnego wojskowego
przed sądami wojskowemi. 

§ 20. Podoficerowie i szeregowcy marynarki 
wojennej, pozostający w szeregach, ubiegając się 
o zezwolenie na zawarcie małżeństwa, proszą O to 
przy raporcie przełożonego jednostki morskiej lub 
lądowej zajmującego etat co najmniej kapitana, któ
ry składa w drodze służbowej odpowiedni meldunek 
przełożonemu wskazanemu w § 19. 

Podoficerowie i szeregowcy marynarki wojen
nej, urlopowani na ściśle określony termin z powodu 
czasowej niezdolności do czynnej służby (kategorja 
"B" zdolności fizycznej), oraz stale urlopowani 
w myśl ustawy o powszechnym obowiązku wojsko
wym, ubiegaiąc się o zez;wolenie na zawarcie związ
ków małżeńskiClh, wnos.zą pisemną prośbę do właści
wego powiatowego komendanta uzupełnień, który 
jest uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia. 

§ 21. Do meldunku (prośby) należy dołączyć: 
a) dokumenty, potwierdzone przez powiatową 

władzę administracji ogólnej, że zachodzi 
konieczność zawarcia małżeństwa; 

b) świadectwo moralności narzeczonej i 
c) świadectwo wojskowo-lekarskie, stwierdza

jące stan zdrowia proszącego o zezwolenie, 
a jeżeli chodzi o podoficera lub szeregowca 
marynarki wojennej, urlopowanego na ści
śle określony termin lub też stale urlopowa
nego, świadectwo lekarza urzędowego (woj
skowego, powiatowego, miejskiego i t. p.). 
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§ 22. O zawarciu małżeństwa należy zameldo
wać przełożonemu wskazanemu w § 20 w ciągu 
dni 14 od dnia zawarcia ślubu, przedstawiając równo
cześnie wyciąg z metryki ślubu. 

Zawarcie małżeństwa przez podoficera lub sze
regowca marynarki wojennej jest notowane w jego 
ewidencji. 

§ 23. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, 
udzielone w myśl niniejszego rozporządzenia (wzór 
Nr. 1), jest poświadczeniem, że ze strony władzy woj
skowej niema przeszkód do zawarcia małżeństwaj 
nie przesądza ono jednak, czy do zaw.arcia małżeń
stwa nie zachodzą inne ustawowe przeszkody. 

Udzielone zezwolenie zachowuje swą ważność 
na czas 6 miesięcy od dnia jego udzielenia. 

Do art. 15. 
§ 24. Przeniesienie do rezerwy podoficera lub 

szeregowca marynarki wojennej, pełniącego czynną 
służbę wojskową lub nadterminowego, wybranego 
na posła do sejmu lub senatora, zarządza dowódca 
formacji macierzystej na podstawie listu wierzytel
nego, wydanego przez komisję wyborczą, lub na pod
stawie legitymacji, wydanej przez biuro sejmu lub se
natu. 

Przed załatwieniem formalności, związanych 
z przeniesieniem do rezerwy, zarządza d~wódca for
macji, do której stanu faktycznego ~ale~y wyb~any 
podoficer lub szeregowiec marynarki wOJenneJ, Jego 
natychmiastowe urlopowanie. 

Przeniesienie do rezerwy pod względem for
malnym następuje na ~gólnych zasadach z ~em, że 
podoficer lub szeregowiec 'przez c~a.s tr~ama ~at;1-
daŁu nie otrzymuje przydziału moblhzacYJl1-ego 1 me 
może być powołany do ćwiczeń w rezerwie, ani też 
do służby wojskowej w czasie mobilizacji ~ub uz.upeł
nienia wojska w przypadkach, gdy bezpleczenstwo 
Państwa tego wymaga. . 

Z chwilą wygaśnięcia mandatu podlega taki 
podoficer lub . szeregowie~ J?arynarki wojennej 
wszystkim obOWiązkom, wymkaJący~ z usta~y o po
wszechnym obowiązku wojskowym l otrzymuJe przy
dżiał mobilizacyjny na ogólnych zasadach. 

Do art. 16, 66-72, 95. 
§ 25. Przez urlop należy rozum!eć z~olni~nie 

podoficera lub szeregowca marynarki WOjennej na 
określony przez przełożonego okres czasu o~ ws~e!
kich zajęć służbowych, z prawem opuszczema mieJ
sca postoju formacji albo okrętu i obowiązki.em po
wrotu do formacji lub na okręt po upłyWie tego 
okresu. 

Przed upływem tego okresu podoficer lub sze
regowiec marynarki wojennej jest obowiązany po
wrócić z urlopu: 

al w przypadku mobilizacji, zarządzenia stanu 
wyjątkowego lub uzupełnienia wojska, gdy 
bezpieczeństwo Państwa tego wymagaj 

b} w przypadku zarządzenia przerwy urlopu 
przez przełożonego. 

W przypadku określonym pod a} urlopowany 
jest obowiązany powrócić bez osobnego wezwania 
niezwłocznie i najkrótszą drogą do swej formacji lub 
na swój okręt - w przypadku określonym pod b) 

obowiązuje go termin powrotu, określony w roz
kazie. 

§ 26. Podoficerowie i szeregowcy maryn~rki 
wojennej mogą korzystać z następujących urlopow: 

1) okolicznościowych, 
2) świątecznych, 
3) wypoczynkowych, 
4) wakacyjnych, 
5) przesiedleniowych, 
6) wyróżniających, 
7} leczniczych. . . 
Podoficerowie i szeregowcy marynarki wOJen-

nej, pełniący obowiązkową służbę czynną, mogą p.o
nadto otrzymać urlopy rolne oraz urlopy rybackie, 
których czas trwania i warunki udzielania ust.ala 
każdorazowo Minister Spraw Wojskowych oddzIel
nem zarządzeniem. 

§ 27. Urlopy okolicznościowe są udzielane 
podoficerom i szeregowcom marynarki wojennej w 
ważnych sprawach osobistych, rodzinnych i mająt
kowych. 

Czas ich trwania nie może przekraczać jedno
razowo, jeśli idzie o podoficerów i szeregowców za
wodowych marynarki wojennej - 7 -miu dni, a jeśli 
idzie o podoficerów i szeregowców niezawodowych 
marynarki wojennej - 5-ciu dni, o ile nie zachodzą 
przypadki przewidziane w ust. 1 lub 5 § 28. 

Prawo udzielania tych urlopów służy: 
do 3 dni - przełożonym jednostek pły

wających i lądowych, zajmującym etat kapi
tana, 

ponad 3 dni - przełożonym, zajmującym 
etat co najmniej komandora podporucznika. 
§ 28. Podoficerowie i szeregowcy marynar~i 

wojennej, należący do załóg okrętów Rzeczypospoh
tej Polskiej, znajdujących się na wodach lub w por
tach zagranicznych i w porcie gdańskim, otrzymać 
mogą urlop okolicznościowy, Uiprawniają~y ich .do 
udania się na ląd. Jako dokument legitymacyjny 
otrzymują oni w tym przypadku zaświadczenie o po
zwoleniu udania się na ląd (wzór Nr. 2). Zaświadcze
nie to daje urlopowanemu prawo przebywania na lą
dzie przez okres czasu, na jaki opiewa zaświadcze
nie, nie dłużej jednak niż trwa postój okrętu w por
cie. 

Zaświadczenie o pozwoleniu udania się na ląd 
wydaje dowódca jednostki pływającej, albo zespołu 
tych jednostek. 

Zaświadczenie to uprawnia urlopowanego do 
noszenia w porcie zagranicznym munduru wojskowe
go, jednak bez broni. 

Wymienieni dowódcy są również uprawnieni 
do zezwolenia podoficerom lub szeregowcom mary
narki wojennej, należącym do załogi okrętu Rzeczy
pospolitej Polskiej, znajdującego się w porcie zagra
nicznym lub gdańskim, na udanie się wgłąb danego 
kraju lub na teren w. m. Gdańska. 

Udzielony urlop nie może w tym przypadku 
przekraczać okresu czasu, przewidzianego dla posto
ju okrętu w danym porcie. 

Urlopowany obowiązany jest chodzić w ubra
niu cywilnem, jeśli władze danego państwa nie wy
raziły zgody na. noszenie przezeń munduru wojsko
wego. 
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§ 29. Urlopy świąteczne są udzielane podofi
cerom i szeregowcom marynarki wojennej na czas 
głównych świąt wyznaniowych. 

Czas trwania tych udopów oraz warunki ich 
udzielania określa każdorazowo Minister Spraw 
~ ojskowych. 

W szkole podchorążyoh marynarki wojennej 
terminy i czas trwania udopów świąteczny.ch są 
przewidziane programem nauk. 

Prawo udzielania tych urlopów służy: 
do 3 dni-przełożonym jednostek pływa

jących i lądowych, zajmującym etat kapitana, 
ponad 3 dni - przełożonym, zajmującym 

etat co najmniej komandora pocLporuc,znika. 

§ 30. Z urlopów wypoczynkowych mogą ko
rzystać podoficerowie i szeregowcy zawodowi i nad
terminowi marynarki wojennej oraz podoficerowie 
i szeregowcy marynarki wojennej odbywający czyn
ną służbę wojskową, a należący do personelu latają
cego lotnictwa morskiego. 

Normy urlopów wypoczynkowych -wynoszą: 
a) dla podoficerów i szeregowców zawodo

wych marynarki wojennej w okresie pierw
szych 3 lat służby zawodowej 14 dni w roku 
służby, w następnych 3 latach 21 dni, w dal
szych latach służby zawodowej 28 dni 
w roku; 

b) dla podoficeróWl i szeregowców nadtermi
nowych marynarki wojennej-14 dni w roku 
służby; 

c) dla podoficerów i szeregowców marynarki 
wojennej z personelu latającego lotnictwa 
morskiego - 21 dni w drugim roku obowiąz
kowej służby czynnej. 

Podoficerowie i szeregowcy zawodowi i nad
ferminowi marynarki wojennej, należący do perso
nelu latającego lotnictwa morskiego, oraz podofice
rowie i szeregowcy zawodowi i nadterminowi mary
narki wojennej, pełniący służbę w szczególnie cięż
kich warunkach, korzystają z urlopów wypoczynko
wych: 

a) podoficerowie i szeregowcy zawodowi ma
rynarki wojennej do 28 dni w poszczegól
nym roku służby; 

b} podoficerowie i szeregowcy nadterminowi 
marynarki wojennej do 21 dni w posz,cze
gólnym roku służby. 

'Jednostki marynarki wojennej, w których pod
oficerowie i szeregowcy zawodowi i nadterminowi 
marynarki wojennej mogą korzystać z dłuższych ur
lopów wypoczynkowych, ze względu na szczególnie 
ciężkie warunki służby; określają rozkazy szefa kie
rownictwa marynarki wojennej. 

Na poczet urlopu wypoczynkowego zalicza się 
urlopy okolicznościowe, przekraczające w sumie 
5 dni w ciągu jednego roku służby, oraz urlopy zdro
wotne i kuracyjne. 

Prawo udzielania tycn urlopów słu:ly: 
a) na jednostkach pływających - przełożo

nym tych jednostek, zajmującym etat co naj
mniej komandora-porucznika, a jeśli idzie 
o jednostki samodzielne (wydzielone) etat 
komandora-podporucznika, 

b) w jednostkach lądowycn - przelotonym Q 
uprawnieniach dowódcy pułku. 

§ 31. Urlopy wakacyjne są udzielane wyłącz .. 
nie uczniom sżkoły podchorążych marynarki wo'" 
jennej. 

Urlopów tych udziela komendant szkoły mię'" 
dzy jednym rokiem szkolnym a drugim, w terminacn 
i na okresy czasu, przewidziane programem nauki 
szkolnej. 

§ 32. Urlopy przesiedleniowe mogą być udzie'" 
lane podoficerom i szeregowcom zawodowym i nad .. 
terminowym marynarki wojennej przy przeniesieniu., 
jeśli powoduje ono stałą zmianę przynależności służ
bowej - do formacji dyzlokowanej w innym garni .. 
zonie. 

Normy urlopów przesiedleniowych wynoszą od 
3 - 14 dni, w zależności od warunków rodzinnych.: 
komunikacyjnych, odległości i t. p. 

Prawo udzielania podoficerom i szeregowcom 
zawodowym lub nadterminowym marynarki wojen .. 
nej urlopów przesiedleniowych służy przełożonemu 
jednostki pływającej lub lądowej, do której podofi
cer zawodowy lub nadterminowy marynarki wojen-, 
nej został przeniesiony, według zasad określonycn 
w ust. ost. § 30. 

§ 33. Urlopy wyróżniające mogą być udziela
ne podoficerom i szeregowcom marynarki wojennej. 
pełniącym czynną służbę wojskową: 

a} za wyróżnienie się w służbie, w szczególno
ści w przypadkach wykazania gorliwości 
lub odwagi przy pełnieniu służby wartowni
czej, asystencyjnej, bezpieczeństwa, ochro .. 
ny granic i t. p.; 

b} za osiągnięte wybitne wyniki w jednym z 
działów wyszkolenia lub gorliwość i dobre 
postępy w służbie wogóle. 

Czas trwania urlopu wyróżniającego wynosi 10 
dni i może być udzielony tylko jeden raz w czasie 
odbywania obowiązkowej służby czynnej. 

Prawo udzielania tych urlopów służy przełożo
nym wymienionym w ustępie ostatnim § 30. 

§ 34. Urlopy lecznicze dzielą się na urlopy 
zdrowotne, kuracyjne oraz urlopy udzielane na czas 
do ukończenia postępowania rewizyjno-lekarskiego. 

Podstawę do udzielenia urlopu zdrowotnego 
stanowi świadectwo wojskowo-lekarskie, wystawio
ne przez naczelnego lekarza formacji, a jeżeli chodzi 
o podoficerów i szere,gowców marynarki wojennej, 
należących do personelu latającego lotnictwa mor
skiego, również świadectwo wojskowo-lekarskie 
wystawione przez kierownictwo centrum badań lot
niczo-lekarskich. 

Podstawę do udzielenia urlopu kuracyjnego 
stanowi świadectwo wojskowo-lekarskie, wystawio
ne przez komendanta wojskowego zakładu leczni
czego (g,arnizonowej izby chorych, szpi,tala garnizo'
nowego, morskiego, okręgowego lub s,zkolnego). 
Podoficerom i szeregowc,om zawodowym marynarki 
wojenniej mogą być udzielane urlopy kuracyjne tylko 
na podstawie świadectwa wojskowo-lekarskiego, 
wysŁawionego przez komendanta wojskowego szpil
taLa morskie'go lub okręgowego (a,rt. 70).. 
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Pods.tawę do udzielenia urlopu na czas do 
ukończeni,a postępowania rewizyjno - lek~rskiego 
stanowi orzeczenie, wys.Ławione przez wOJskowo
lękarską komisję rewizyjną. 

§ 35. Urlopy zdrowotne mogą. być. udzi~lane 
podoficerom i szeregowco'01 mary:narkl WOJenneJ: z,~
wodowym, nadterminowym, pdmącym czynną słuz
hę wojskową, oraz uczniom~zkoły podcho.rążych 
marynarki wojennej. . 

Urlopów .tych udziela się,gdy . stan. zdr.ow~a 
podoficera lllb szereg?wca ~arynarkl W?lenne] m~ 
wymaga ą.,ni wykonama zablegow l~czmczych, am 
~eż opieki lekarskiej, przyczem rokUje zupełn':l po
prawę stanu zdrowia, .a jednak czasowo znosI lub 
zmniejsza w znaczniejszym stopniu zdolność do peł
nienia słutby wojskowej. 

Czas trwa:nia urlopu zdr'owotnego nl,e może 
przekr.aczać: 

a) dla podQficerów i szer,egowców marynarki 
wojennej nadterminowych, oraz pe~mący:ch 
czynną służbę wojskową-4 tygodm w Cią
gu c~a'Sll trwania obowiązkow,ej s~uż~y 
czynąej lub jednego roku ZObowlązama Slię 
do służby nad terminowej; 

b) dla podoficerów i szeregowców zawodo
wych marynarki . wojennej - 4 tyg?dni w 
ciągu jednego roku służby zawodqweJ i 

c) dla uczniów szkoły podchorążych marynar
ki wojennej - 4 tygodni w ciągu jednego 
roku sz.kolrl'ego. 

Podoficerom i s,z.eregowcom rnarynarki wojen
nej, należącym do personelu latającego lotniCItwa 
mors,kiegooraz do załóg łodzi podwodnych, urlop 
zdrowotny może być udzielony. w przypadk~ch, 'wy
;ątkowych na czas do 6 tygOdni, na podsŁawl'e sWla
dedwa wojskowo-lekarskiego" wystawionego dl~a 
naLeżących do personelu latającego przez ,kierowm
dWiO centrum badań lotniczo-lekarskich, a dla nale
żących do załóg łodzi podwodnych przez komen
danta wojskowego zakładu l,eczniczego (garnizo~o
wej izby chorych, s,zpilala garnizonowego, morskie
go, okr.ęgowego. Lub szkolnego). 

Prawo udzielania podoficerom i szeregowcom 
marynarki wojennej urlopów zdrowotnych służy 
przdożonemu jednostki pływającej lub lądowej, do. 
której stanu faktycznego należy urlopowany, - we
dług zas,ad ,określonych w ust.ępie ostatnim § 3.0. 

§ 36. Urlopy kur.acyjne mogą być udzielane 
podoficerom i s,zere,gowcom marynarki woj,ennej: z,a
wodowym, nadterminowym, pełniącym czynną służ
bę wojskową, oraz uczniom szkoły podchorążych 
marynarki wojennej. 

UrlOjpów tych udziela silę podoficerom i szere
~o.wcom marynarki wojennej, pO?:Qstają9ym . na Ie
c;zeniu w WOjskowych zakładach leczU1czych, gdy 
staI). z.drowia nie wymaga już dals.zej opiekj lekar
skiej,a przebyte choroby zakaźne, ostre schorze
nlll, lub zabiegi operacyjne powodt1ją koni,eC~Ilo~ć 
qłuższego wypoczynku, po którym przewic{uje się 
powrót do zdrowia i całkowitą zdolność fizyc;.zIlą do 
pełnienia służby wojskowej. 

C;;>;as trwania urlopu kuracyjnego me może 
przekracz,ać: 

a) dla podoficerów i szeregowców marynarki 
wojerunej nadterminowych, oraz pełniąc;yc:h 
czynną sJużbę wojskową-6 tygodni w cią~ 
gu jednego. roku zobowiązania się do służby 
nadterminowej, lub czasu trwania obowi~?;
kowej służby czynThej i 

b) dla uczniów szkoły podchorążych mary
narki wojenIJ.ej - 6 tygodni w ciągu jedp,~~ 
go. roku szkoLnego. . 

Urlop kur,acyj!ny dla podoficerów i szeregow
ców zawodowych marynarki wojQnnej może być 
udzielony na taki okres czasu, by nieprzerw,ane nie .. 
pełnienie służby z powodu złego stanu zdro.wia 
(z powodu choroby i leczenia się), oraz przebywania 
na urlopie leczniczym nie pr.zekr,aczało 6 miesięcy 
w ciągu j,e.dnego roku (art. 70 i ust. 1 art. 78). 

Prawo udzieLeą.ia urlopu kuracyjnego przysłq .. 
guje komendanto,wi wojskowego zakładu lecznicz~ .. 
go. (garnizonowej izby chorych, szpitala garnizonq
w~go, morskiego, okręgowego. Lub szkolnego), a h~śU 
chodzi o podoficerów i s,zeregowcówzawodowych 
marynarki wojennej - komendalltowi wOljskowego 
szpitala okręgowego lub mors.kiego. :przed ud;;>;iele
niem urlopu kuracyjnegó uczniom szkoły podchorą
żych marynarki wojennej komendant wojsko.wego za
kładu leczniczego powinien uzgodnić swe stanowi
sko z komendantem szkoły podchorążych ntarynar
ki wojennej. 

O udzieleniu urlopu kuracyjnego. należy nie .. 
zwłocznie zawiadomić dowódcrę (komendanta, kie· 
rownika) formacji, do której stanu faktycznego. na
leży urlopowany. 

§ 37. Urlopów leczniczych na cZras do ukoń
czenia posbępow.ania rewizyjno-lekarskiego udziela 
si.ę podoficerom lub szeregowcom marynarki wo
jennej, co. do których wdrożono to postępowanie, 
jeśli udzielony urlop nie przedłuży go lub nie utrqd~ 
ni. 

Prawo udzielania tych urlopów podoficerem 
i s.zeregowcom marynarki wojennej, pozostającym. 
na Leczeniu Vi wojskowym zakładzie lec.znic;;>;ym 
(garnizonowej izbie chorych, w szpitalu ,garnizono
wym, morskim, okręgowym ' lub szkolnym), służy: 
komendantowi zakładu; - innym podoficerom i sze
regowcom marynarki wojennej udziela takiego ur
Iopu przełożony jednostki pływającej lub lądowej, 
doktQrej stanu faktycznego należy urlopowany, we
dług zasad określonych w usL ost. § 30. 

O udzielenill urlopu na czas do ukońc.zellia po
stępowani,a rew:izyjno-lekarskięgo powinien komęB
dant wojskowego zakładu lecznic.zegozawi!lqgJll.i~ 
niezwlocznie przełożonego formacji, do kt9rej stij.'" 
[JU faktycznego naLeży urlopowany. 

§ 38. Udzielenie urlopu należy ogłosić wr01;'" 
kazie dziennym formacji, do której stanu faktycz
nego należy urlopowany, z oznaczeniemrodzajll, 
czasu trwania, oraz pierwszego i osta.tniegq 4n,iiJ. 
urlopu. 

§ 39. Prośbę .p przedłutenie UrlopU!lldada 
urlopowany pisemnie przez kOmendanta garnizonu, 
dołączając do niej dowoqy, stwierdzające ' potrzebę 
pr.zedłużenia. Komendant garnizonu po zaopinj.owa
niu prośby przesyła ją niezwłocznie przełożonemu, 
który udzielił urlopu. 

' . 
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Jeśli w mleJSCU pobytu urlopowanego niema 
komendy garnizonu, wnosi on prośbę wprost do te
go przełotonego, który udzielił urlopu. 
. Jeśli p o,wo dem prośby ° przedłużenie urlopu 

j,esŁ zły stan zdrowia, należy do niej dołączyć świa
dectwo wystawione przez lekarza wojskowego, przy
Cj/;IiUll, je~eH W llli,ejscu pQbyh.J. url,Qpowanego niema 
l-ękąrza wpjs.kowego, świadectwo może wy!'!ta.wić lę
Ęąrz 'f..l-rzędowy (powiatowy, miejski), a w razie jego 
braku - lekarz prywą.tny. 

Prośbę o przedłużenie Ur10Pll należy prz-edsta
wić w takim terminie, aby załatwienie jej mogło na
stąpić przed ukończeniem urlopu. Wyjątkowo w 
przypadkach s,zczególnie na~łycq, oraz gdy ';N miej.
sctJ. pobytu urlopowanego mema władzy WOjskowe], 
ffi;pże urlOjpowany zwrócić się także W późniejszym 
terminie telegraficznie do przełożonego, który udzie
lH urlopu, z prośbą o jego przedłużenie - podając 
powody. 

W przypadkach szczególnie nagłych może 
przedłużyć urLop równ'ież komendant garnizonu, za~ 
wiadami:ając ° tern niezwłocznie przełożonego, któ
ry udzielił urlopu. 

§ 40. W razie śrni,erci urIQPow,an~go w cza
sje urlopu, przesyła mzędnŁk stanu cywilnego, lub 
prowadzący -księgi metrykalne, urzędowe zawiado
mienie o zejśdu do komendy garnizonu, znajdującej 
się w miejs,cu śmierci urlopowanego, a jeśli śl:Ilierć 
nastąpHa w miejscowości, w której niema komendy 
garnizonu - do powiatowej władzy administracji 
ogóLnej. 

Komendant garnizonu lub powiatowa władza 
administracji ogólnej przesył.a zawiadomienie o zej
śCiu dowódcy (komendantowi, kiewwnikowi) tej 
formaCJji marynarki wojennej, w której ,zmarły peł
njł pstatnio czynną służbę wojskową. 
, Kosz,ty pogrzebu urLopowanego ponosi Skarb 
Państwa według ,norm określonych przez Ministra 
Spraw Woj:s,kowy~h. Jeśli pQ,grzeb1.J.rlorpow,anego 
był lłn~ądzony przez rodzinę, gminę, 11lb osol:!y 
PQs.tronne, ·1;wraca się na ich prośbękoszŁy tak 'f.W· 
.kompletu pogrzebowego, W !'!kład .którego w~hoqz~: 
kr,1:Yż, trumna i tablica. Prośbę o zwrot kosztów na
l,sty pr~ęsłać do tej formacji marynarki wojermęj, w 
kto-re,j zmarły pelnił Qstatnio !'!łu.i;bę, dowóqca zaś 
form.a~ji pr~esy,ła ją do .g'f.ef.ą. kier,owriictwa mąrynal'~ 
~i wp,i,~nne.i, który z.ąrządza wypł:atę. 

§ 41. Podoficęrom i s~.eregowcom marynarki 
wo,jennej, pełniącym. czynną służbę wojskową, llą<:l
terminowym i zawodowym, udziela ze.zWiolenia na 
wyj./ilzdzagr,anicę lub na obszar w. m. Gdańs:ka ·szef 
kierownictwa :marynarki wojennEjj, ktqry upraWinie~ 
nia swe w tym z,akresie może przekazać~owódcy 
floty w obrębie pod1.egłych mu formacyj. 

Postanowienie to w niC7:em nie umUielsza 
uprąwnień, przewidzianych w § 28, przydugujących 
dpwódcom jednostek pływających. 

§ 4Z. Podoficerowie i .g,zęregowcy marynarki 
wojennej, którzry otrzymali zez:wolenie na wyj.azd do 
tniej~cowości, położonych na obszarz·e w. m. Gdań
ska, otrzymują legitymacj,ę s.łuż.bową, którą obowią
zan. i. są oki.az .. ać na ządanie władz gdańskich, w,'Obec 
których legiltymacj.a ta W myśl art. 16 umowy pol~ 

sko-gdańskiej z dnia 24 października 1921 ,r. (Dz. U. 
R. P. z 1922 r. Nr. 16, poz. 139) jest dowodem oso·hi
stym, uprawni.a.jącym do przekroczenia granicy PO'h 
sko-gdańskiej i (pobytu na obs.zarze w. m. Gdańska. 

§ 43. Podoficerowie i szeregowcy maryn~rki 
woj.ennej, którzy otrzymali zezwolenie na Wyjazd 
zagranicIę, proszą na tej podstawie powi.atową wła
dzę ,administracji ogólnej o wydanie paszportu za
granic.znego, przyc.zem uzyskanie wiz na pas,zporcie 
należy do otrzymującego zezwolenie. 

§ 44. Podoficer lub szeregowiec maryncifiki 
WOljennei. przebywający zagranicą lub na obs,z.arze 
w. m. Gdańska, jestobowiąz.any zawiadomić pisem· 
nie s·zefa polskiej plFlcówki dyplomatycznej (konsu
lamen, a na obszarze w. m. Gdańska, Komisarzą 
GeneraLnego R. P. o swem pr.zybyciu, celu i terminie 
pobytu, or,az o swym wyjeździ'e. 

Jeśli przy placówce dyplomatycznej urz,ędule 
attache wojskowy, z.awiadomienie to powinno się 
odbywać za jego pośrednictwem. 

O przyjeździe należy meldować w ciągU! 24 
godzin od chwili przybycia, podając dokładny adres, 
o wyjeździe zaś na 24 godziny przed Opusz.czeniem 
miejsca pobytu, z zaznaczeniem, do której miejsco
wości podoficer lub sz.er,egowiec marynarki wojen
nej się udaję. 

Podoficerowie i szeregowcy mar-ynarki wojen
nej powinni w przecią,gu 24 godzin zawiadomić pi
semnie szefa . polskiej placówki dyplomatycznej 
(konsul'arnej, ,attache wojskowego). a na ohszarze 
w. m. Gdańska ~ Komisarza Generalnego RP., 
O każdej zmianie adresu. Meldunek ten odpada w 
razie podróży celem zwiedzenia danego kraju, w 
którym to przypadku podoficer lub szen~,gowiec 
marynarki wojennej podaje program swej podróży 
z wykazem miej.scowości, które zamierza kolejno 
zwiedzić i okreś,leniem czasu pobytu w każdej 
z nich. 

§ 45. Postanowienia §§ 42 - 44 nie mają za
stosowania do rpodoHc'erów i szeregowców marynar
ki wPjl;!nnej, należących do załóg okrętów Rzeczy
pospolitej Polskiej, a upra\\~nionych do udania si,ę na 
ląd na podstawie pozwolenia, przewidzianego w § 28 
ustęp L 

§ 46~ Sprawę przekroc;?:enia gl1anicy Państwa 
w celach turystycznych lub sportowych, normują 
oddzielne rozkazy Mi l1istra Spraw Wojskowych. 
Do art. 20/ 

§ 47. Podoficer i szeregowiec marynarki wo
jennej obowiązany jest zachować w tajemni<;:y 
wszystkie sprawy, o których powziął wiadomość po· 
średnio lub bezIPośrednio ze względu na wykonywa
ną służbę, ~·eżeli sprawy te uznano za tajne, lub gdy 
utrzymania ich w tajemnicy wymaga dobro publicz
ne lub wzgl,ędy służbowe. 

Opowiązek zachowapią.t.ąjemnicy trwa z,arów.. 
no w cz.asie pełnienia służby czynnej, jako też po 
przejściu w stan nieczynny lub spoczynku albo po 
przeniesieniu do rezerwy lub pospolitego rus.zenia, 
oraz po rozwiąz·aniu stosunku służbowego z jakie-
gO'kolwiek powodu. 
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Od obowiązku zachow,ania laj,emnicy może 
zwolnić podoficera lub s.zerego·wca marynarki wo
jennej - szef kierownictwa ma.rynarki wojennej. 

ZwoLni.enia od obowiązku zachowania tajemni
cy wolno odmówić jedynie wtedy, gdyby jej ujaw
nienie mogło wyrządzić Państwu ipow.ażną szkodę· 

Do art. 21. 

§ 48. Podofi,cero~e i szeregowcy marynarki 
wojennej mogą być przenoszeni z jedne~ formacj,j, 
marynarki wojennej do innej z ur.z·ędu, jeśli tego wy
magają względy s,łużbowe, lub na własną prośbę. 
j e śli na to zezwalają wzgl,ędy służbowe. 

Przez przeniesieniena,leży .rozumieć zmianę 
formacji, w której Ipodoficer .lub szeregowiec mary
narki wojennej ma pełnić służbę rzeczywiśde i sta
le (t.j. bez określenia czasu jej trwania). 

I 
§ 49, Prz,eniesienie podoficera lub szeregow

ca marynarki wojennej w obr,ębie formacji (przesu
nięci€) z!arządz.a dowódca (komendant, kierownik) 
formacji. 

Prz eniesienie podoJicera lub szeregowca ma
rynarki wojennej z jednej formacji marynarki wojen
nej do innej, z ul'z·ędu lub na prośbę, zarządza sze.f 
,kierownictwa marynarki w,o:i.ennej, który uprawnie
nia swe w tym zakresie może przekazać: 

1) dowódcy floty, jeśli chodzi o przenoszenie 
podoficerów i szeregowców marynarki wojennej w 
obvębie formacyj floty; 

2) dowódcy flotylli rzecznej, jeśli chodzi o prze
noszenie w obrębie formacyj flotylli. 

W przypadku, gdy przeniesienie z jedne~ for
macji marynarki wojennej do innej następuje z urzę
du,a nie jest imienne, przełożony jednostki morskiej 
lub lądowej - o uprawnieniach co najmniej dowód
cy pułku, wyznacza imiennie tych podoficerów lub 
szeregowców marynarki wojennej, którzy mają być 
przeniesieni. . 

. § 50. Przeniesienie podoficera lub szere
gowca marynarki wojennej z marynarki woj,ennej 
do formacyj wojska, lub podoficera i sz·eregowca 
z formacyj wojska do marynarki wojennej, z urzędu, 
następuje na zasadzie zarządzenia Ministra Spraw 
Wojskowych. 

§ 51. Przeniesienie pocLoficerałub szeregow- . 
ca marynar,ki wojennej do formacyj wojska, lub pod~ 
oficera i szeregowca z formacyj wojska do mary
narki wojennej, na pr·ośbę, może nastąpić, jeśli pod
oficer lub ,szeregowiec odpowiada warunkom wyma
ganym dl'a przyj,ęci:a do marynarki wojennej lub do 
tego rodzaju wojska, do któr·ego ma być przeniesio
ny, albo też w,arunki te uzyska w myśl s,zczególnyc,h 
przepisów, wydanych przez Ministra Spraw Woj
skowych. 

- Przeniesienie takie może nastąpić tylko za 
zgodą szefa kierownictwa marynatki wojennej, oraz 
dowódców danego rodzaju wojska na szczeblu Mini
sterstwa Spraw Wojskowych. Przeniesienie nastę
puje na zasadzie zarządzenia Ministra Spr,awWoj-
skowych. . 

§ 52. Podoficerowie lub szere.gowcy przenie
sieni z marynarki wojennej do formacyj wojska, lub 
odwrotnie, zachowują wszelkie nabyte przez służbę 

wojskową upraWlDienia osobi.ste. Poz,atem do przę" 
niesionych odnoszą się wszelkie postanowienia obo.
wiązujące podoHcerów i s,zeregowców wojska. 
względnie marynarki wojennej w z.ależnośC'i od ,tego 
czy nas'tąpiło przeniesienie do formacyj wojska, czy, 
też do marynarki woj,ennej. 

§ 53. Pr.zeniesienie uczniów ,szkó~ (kur,só~l 
.kształcących na oficerów .rezerwy z formacyj woj
ska do marynarki wojennej lub odwrotnie, może na" 
stąpić tylko na WIniosek komendanta szko.ły{kur .. 
'su), stwierdzający nienadawanie się ucznia do s~uż
by w maryna,rce wojennej, lub w danym rodzaju 
Wlojska, wskutek niedostatecznego teoretycznego 
lub p~aktycznego przygotowania, lub wskutek bra" 
ku s.zczególnych zdolności fizycznych, wym.aganyc:b 
w marynarce wojennej lub w danym rodz,aju woj-. 
ska. - ZJa zgodą szefa kierown[ctwa marynarki wc- ' 
jennej ora.zdO'wódców danego rodz.aju wojska na 
szczeblu MiniJSterstwa S.praw Woj,skowych. 

Przeniesienie zarządza Minister Spraw .wol" 
skowych. 

Podoficerowie 

'Do art. 22. 

TYTUŁ II. 

Rozdział 1. 
szeregowcy marynarki wojennej 
służby czynnej. 

§ 54. Pohorowi i ochotnicy, powoł'an~ doi 
służby czynnej w marynarce wojennej w myś.t ustru
wy o powszechnym obowiązku wojskowym,pełni~ 
tę służbę przez czas określony w ał"t. 4 pkt. 1 liLal 
~ej us.tawy (obowiązkow,a sł.uzba czynna) w for .. 
macjach marynarki wojennej, llIa podstawie przy~ 
działu uskutecznionego przez powiatowe,go kOIńen~ 
'danta uzupełnień w myśl wzkazów Ministr,a Spraw 
,WoJskowych o wc1elaniu poborowych (ochotników~, 
do s.zeregów. 

§ 55. ZaHczenie powolanego do ohow/iązko'" 
wej służby czynnej w marynarce wojennej - do sta" 
nu faktycznego formacji następuje w dniu zgłosze .. 
nia SLę powołanego do f.ormacji.. 

Dowódca formacji ogł.asza w rozkazie dzien
nym na podstawie karty powoł1arua, oraz dokumen~ ' 
tów ewidencyjnych, które formacj,a otrzymała od 
powiatowego komendanta uzwpełnień, datę zgłosze- . 
nia się powołane.go do formacji i jego przydział : 
(wcielenie).. . 

W szelkie należności i inne prawazwiąz·an~ 
z czynną służbą Wlojskową, przysługują powołanemu 
od chwili z,aLiczenia go do stanu fa:ktycznego forma
'cji (wcielenie), i od tej ohwili ciążą na nim wszelkie 
'obowiązki wynik'ającez pełnienia czynnej służby: 
wojskowej. 

§ 56. W,arunki, jakim musi odpowiadać ochot
nik celem przydzielenia go do służby wojskowej w. 
,marynarce wojennej, ogłasza na podstawie rozkazu 
Ministra S.praw Wojskowych, dowódc'a okręgu kor: .. 
pusu w obwieszczeniu o ochotniczym zaciągu. 

§ 57. Poborowi zakwalifikowani do służhy w 
marynarce wojennej, którzy na podstawie ustawy 
o powszechnym obowiązku wojskowym mają prawo 
do skróconej czynnej służ:by wojskowej, są przy-
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d.zielani bą.dź to do szkół kszlvałcących na oficerów 
tezerwy marynarki wojennej, bądź też do formacyj 
marynarki wojennej celem wys.zkolenia na podofi
<:erów re.zerwy marynarki woj,ennej. 

Czas trwania służby c,zynnej tych poborowych, 
wcielonych do s,zkół kształcących na oficerów re
zerwy, lub do formacyj marynarki wojennej, jest je
dnakowy. 

Wcielenie poborowych, ,posiadających prawo 
. do skróconej czynnej służby woj,gkowej - do sze
'regów, przeprowadzają powiatowi komendanci uz,u
pełnień w myśl zasad określonych rozl{Jaz.em Mini
stra Spr,awWojskowych Q wcielaniu poborowych 
z cenzusem. 

§ 58. Szkoła podchorążych rez'erwy mary
narki wojennej kształci podoficerów i szeregowców 
Plaryna,rki wojennej na oficerów rezerwy marynar-
ki wojennej. ' 

O pomyślnym wyniku ukończenia tej szkoły 
decyduje ocena, ustalona dla wyrażenia ostat ec;zn e
go ogólnego postę.pu ucznia w myśl przepisów o kla
syfikacji 1 ocenie postępów uczniów szkół ks.ztałcą
cyeh na oficerów rezerwy maryna,rki wojennej. Oce
Dla nie może być ni.ższa od s,topnia: "l>edwie dosta
.tecznie". 
. Ukończenie z pomyślnym wynikiem tej szkoły 
jest stwierdzane świadectwem, oraz ogłaszane w 
rozkazie ,dziennym i notowane w ewidencji. 
' Uczniowie, którzy .szkoły tej nie ukończyli 
z wynikiem pomyślnym, nie otrzymują świadectw. 
Nieu:kończenie szkoły j'est ,ogł.aszane w rozkazie 
dzi.ennym i notOowane W ewidencji. 

§ 59. Uczeń szkOoły podchorążych rezer.wy: 
'maryn;arki wojennej" który szkOołię tę ukończył z wy
niiki>em pomyślnym, otrzymuje tytuł pOodchorążego 
:rezerwy marynarki wOo,jenn,ej. Tytuł ten nadaje szef 
kierow:n:ktwa marynarki W'Ooi'ennej, albo uprawniony 
przez niego organ. 
, Nadanie tytułu podchOorążego rez'erwy m ary
'narki wojennej ' jest ogłaszane w rozkazie dziennym 
i DoŁOow,ane w ewidencji. 

§ 60. ZWiolni,enie ,ze szkOołykształcącej na 
()ncerów rezerwy marynarki wojen.nej następuje: 

a) w przypadkach, które w myśl ustawy o po
wsz,echnym .obowiązku wojskOowym pocią
,gają za sobą utratę praWia do skrócOonej 

' czynnej służby wojskowej; 
hl w przypadku de,gradacji, orz e czouej w myśl 

wojskowych przepisów dyscypJinarnych; 
cI w przypadkach ujawnionej nieloj,aln'Ości 

państwowej, lub uj,aWJlionegodziałania 
prz.eciwn~go lPoj,ędugodności Ooficera i ho
lIl'oruj 

: aJ w przypadkach lIliedostateczlllYch postępów: 
w wyszkol,eniu, stwierdzonych przy okre
sowych kw,alifikacjach uc,zniów. 

O zwolnieniu ze ,szkoły decyduje kOomendant 
szkOoły. Fakt i powody zwolnienia Oogł,asZla się w roz
kazi~ dziennym szkOoły. 

§ 61. Utratę tytułu POodchOorążego rezerwy 
ł(pospolHego ,roszenia) marynarki wojennej z POoWO
Idów określonych w ust. 4 ,art. 23 ,gtwierdza. co do 
podoficerów! pełniących ,czynną służ:b~ wojskOową, 

przełożOony {) uprawnieniach coo najmniej dowódcy 
pułku, który utratę tego tytułu ogłasza w rozkazie 
dziennym, zawiadamiająco tem dowódcę fOormacji 
macierzystej. 

Stwierdz,enie utraty tytułu pOodchorążego re
zerwy (posPOoLitego ruszenia) marynarki wOojennej 
przez pOodo,{icerów nie pełniących czynnej służby 
wojskOowej, naI.e.ży do właściwości powiatOowegOo ko
mendanta uzupełnień . 

§ 62. UczniOom szkół kszlaJ.cąc'Yc:h na o.fi.ce
rów rezerwy marynarki wOojennej, którzy nie ukoń
cZYlli szkOoły z wynikiem pomyśllnym (§ 58), lub też 
którzy zostali z niej zWOolnieni (§ 60). mOoże komen
dant szkoły zaltczyć nabyte wykształcenie za szkOo
łę podoHcerską lub za wyszkOolenie OodpOowiadające 
szkole pOodOo.ficerskiej w danej specj!alności, jeżeli po
wody zWOolnienia nie dyskwalifikują ucznia do 
awansu na wyższy stopień, oraz jeżeli nabyte wy
szkolenie OodpOowiada zakresowi wyszkolenia szkoły 
podOoHcerskiej. 

Zaliczenie szkOoły, kszuałcącej na Oofice,rówre
zerwy marynarki wOoj,ennej, za szkołę podoficerską 
(równorzędną) jest ogłasz,ane w · rozkazie dziennym 
i notOo,wane w ewidencji. 

§ 63. DOo szkOoły podchorążych rezerwy ma
rynarki wojennej może być przyjęŁy podOoficer za
wodowy marynarki w.ojennej p'O 6 Labach służby Ood
bytej w charakterze podoficera zawodOowego mary
narki wOojennej, jeżeli odpowiada następującym wa
runkOom: 

a) odbył co n!ajmniej sześcioletnią służhę w 
marynarce wojennej jako zawOodo,wy, wtem 
co najmniej 12 miesięcy pływania na jed
nostkach morskich w kampanji czynnej; 

b) pOosiada stOopi,eń co najmniej bOosmanmata; 
c) nie przekroczył 32 rOoku ,życia; 
d) zdał egz..amin, wykazujący wykszlał.cenie 

'Ogólne w .zakresie szkoły średniej ogóln,o
kształcącej (,równOorzędnej); 

e) zdał egzamin, wykazujący wykształ.cenie 
specj.alne nawi'gacyjne lub mechaniczne w 
zakresie głównych przedmiotów nawigacyj
nych lub mechan:llczuych, wchodzących w 
prOogram Państwowej Szkoły Morskiej; 

f) pOosiada odpowiednie kwalifikacje mOoralne 
i służbOowe. 

§ 64. PrOośby o przyjęcie do s.zkOoły podcho
rążych ' rezerwy marynarki wOojennej, wnOoszą POodo~ 
ficerowie zawOodowi marynarki wOo,jennej w drodze 
sllużbOowej do szefa kierow:nidwa marynarki wOojen
nej. 

Do prośby n.apisanej i POodpisanej własnoręcz
nie n.ależy dołąc,zyć: 

a) dokł.adny życiOorys ze >szczegómem uwzględ
nieniem por.zebiegu służby wojskowej; 

b) świadectwa szkolne oraz świadectwo 
z egzaminu, złożOonego w myśl POostanOowień 
podanych w pkt. d) i e) § 63. 

Do :prośby kandydata dołącza przełożony 
je,dn'Oostki pływającej lub lądowej z.ajmujący etat co 
najmniej kapitana, wyciąg ewidencyjny i wyciąg 
z księgi ,klar, oraz opinjuj.e prOośbę w tym kierunku, 
c.zy kandydat zasługuje na pr,zyjęcie go do szkoły 
POo.dchorążych rezerwy marynarki wojennej. · 
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AnalogIcznie upittjujl\ .prośbę kolejni wyżsi 
przełożeni. 

Dowódca fonnacji maćiertyst<:!j dołącz:l do po
dania kandydata odpisy jego półrocznych .kwalifika
cyj z ostatnich 3 półroczy. 

§ 65. W razie przyjęCia kandyŁata (io sikały 
podchorążych rezerwy marynarki wojehnej, prz~ło
żony wskazany w ust. 3 § 64, zawiadamia o. tęttl ka~
dydata, który vi jego obecności wypełnia deklai'ticłę 
(wiór Nr. 3), iż prosi b prżeniesienie go dt> rezerwy 
ż dnieni ukoriczenia szkoły lub też zwolnienia z niej 
z powod6w przewidzianych w § 60. 

§ 66. Z dniem ukońcżeńia szkoły dów6dca iof~ 
ritacji maciertystej przenosi na pódsbwie zawiado
mienia komendanta szkoły~pddoficera zawadilwe
go do rezerwy; bez względu na to czy podofieer źli
wodowy ukończył szkołę z wynikiem pomyślnym. 
Frzeniesienie do rezerwy następuje równiez Vi pf~y
padkach zwoln,ienia podoficera zawodowego ze śiko
ły, ksztalcąc,ej na oficerów re.zerwy maryn.arki w.6~ 
jtmrtej, z powodów prżeviidzianych .w § 60; 

Czas spędzony w szkole zalicza się podofice
rowi zawodowemu'do czasu służby zawoddwej. 

§ 67. Podoficer zawodowy marynarki :wojeri
rtej, który ukończył szkołę ksżtałcącą na oficerów 
rezerwy marynarki wojennej - z wynikiem poti:iysl
nyrn, zostaje mianowany podporucznikiem rezerwy 
marynarki wojennej na warunkach przewidżianych 
w ustawie z dnia 20 czerwca 1924 r . o podstawdwych 
obowiązkach i prawach oficerów Polskięj~afytiaf~ 
ki Wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 64, paz. 626). 

Do art. 24. 

§ 68. Pód żajęciem ubocznem ióżtifuieć naJeży 
zajęCie, ktore nie ma bezpośredri.iego źwiązku ze 
służbą wojskową, a nie jest doiwolone wedłu~ obo
:wiązujących regulamin6w lub rożkazów. 

Do art. 25. 

§ 69. Degradacja następuje: 
a) na podsta:wie prawomocnego wyroku sądu 

w()jskowego, tlrżekającego karę degradacji 
podoficera marynatki wojennej lub starsz~
go marynarza; 

b) na podstawie praWomocnego wyrolUJ. sądu 
karnego powszechnego, poCiągającego za 
sobą w myśl przepisów kodeksu karnego 
wojskowego degradację podóficera mary
narki wojennej lub .starszego marynarza; 

c) na podstawie orzeczenia degradacji, wyda~ 
nego przez komisję dyscyplinarną w myśl 
wojskowych przepisów dyscyplinarnych. 

Karę degradacji ogłasza w roikiiżie dziennym 
dowódca (k omendant, kierownik) formacji, do kto
rej stanu faktycznego należy zdegradowany. dd dnia 
ogłoszenia tej kary w rozkaźie, ~degriidowany po
wraca do stopnia marynarza . 

§ 70. Zdegradowany ptldbficer marynarki wo
jeńnej zostaje ha wniosek dowódcy (komeiidanta, 
kierownika) forinacji przeniesiony do itinej fbrm~cji 
marynarki wojennej. 

Zdegradowanego starszegd marynarza przesu~ 
wa dowódca (komendan.t, kil:!townik) formacji ~ W 
jej obrębie. 

§i 71. ZdegradoWany podoficer ritar-ymirki 'Wd
jeI1nej lub statsży marynarz moie hyć pOl1Owttie 
awansowany, jeżeli charakter ciynu ~ skutki wyroku 
sądowego nie stoją teinu na przeszkodzie, pC! przesłu
żeniu w stopniu marynarza cO najmniej 6 niiesięcy, 
jeżeli w tym czasie spniwował się nienagiihttie. 

Db art 26 i 27; 

§ 12; . Czas czynnej służby wojskowej (§ 54) li
czy się od chwili wcielenia do stanu faktycznegQ 
formacji. 

Jeieli feikai~m Mińistni Spraw WtijsiiSWyŁln 
iosti1ł określony dla WcieleniEi dłiizśiY hiż jedhodfiiti
wy okres czas\l, a zgłoszenie się powołanej!d de łoi;. 
~acji nastąpiło w tym 9kresjc, to czas cZYlJnej służ
by wojskowej liczy śię ód pierwszego dnia tego 
OKreSU. 

§ 73. Na poczet czasu czynnej słuiby woj;. 
sktnvej ialicża si~ podoHcerom i s.z.ereg6Wc.ofn ma
.:fynarki wojennej: 

aj Vi całdśCi czas trwania kary poioawierllil 
woliiośCi, 6rzecźbhej w postępawaiiiU <1y
seypliriiii'hem; 

bJ czas trwariia kary pozbawienia woinoŚci, 
or~eezonej wyrokiem sądu . wojskowego 1ub 
sądu karnego powszechnego, jeśli czas ten 
nie przenosi trzech tygodni; 

ej czaś pobytu W niewoli iub zaginienia na te
reme działań wojennych, jężeli źb~tani~ 
shvlerdzone, że dostańie się do nie.woli lub 
zaginienie było usprawiedliwione. PostąhQ
wienia §§ 198 - 202 mają tu odpowiednie 
zasłosowanie. 

§ 74. Prźehiesienietlt5 rezerw! podoficera lub 
śżeregbwca marytiarki wtjJetttiej, pełniącego czynłlĄ 
służbę wdjskową, zarządza doW6dca (kott1~tidant, 
kierownik) formacji macierzystej iN trybH~ i nEt za;.;. 
sadach bkreślonych sżtżególtiertti przepisami wyda
nemł prze! Mitiistra Spraw Wojskowych. 

§ 75. Podoficer lub szeregowiec marynarki wo
jennej, pełri.iąey e.tyn.fią służbę wojs.kową, przenie
siony do rezerwy; :tcitfzyiriuje posiad!Łiij s.topief1 wdj,~ 
.skowy! do któfegb riazwy;cęlein (jkr~slerlia §tosun
ku .do śłuzoy wojskowej; dfjdfije się Wjr.az: "rezer
*y"~ 

§ 76; Przeniesietiie do rezerwy ~skuł~k od
bycia czynnej słu!by wojskowej następuje zasadni
ttb po upływie t~gtJ dnia, vi ktorym kończy się obo
włąż~k odbywania tt!j słuźby w myśl ustawy o po
w~żechnyirl obbwiążku wojskowym; po odliczeniu 
jednak z tego czasu następujących okres611l: 

aj trvhifiia k~fy ptizbawiehia ~i:HhośCi, orze
eiortej WyrokHHii sądówyfu; a pitenoszącej 
czas 3 lyj;!bdnij 

hl c:żas~ ltatiHnej nieóBecrlośd w swej jednost
ce, lub ha s:W~rti SUltibwlsk.u słllzbbW~fti, 
stwierdzonej skazującJfrt wyfokieiii sądt:i~ 
wymj 

c) urlopu udzi~lonego wskutek czasowej nie~ 
zdolności do pełniehia czynnej służby woj
skowej [§. 80) j 
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d) nieusprawied1iwionego czasu pobytu w nie
woli lub czasu zaginienia na terenie działań 
wojennych. 

Podoficer lub szeregowiec marynarki wojennej, 
który z powodów; wymienionych pod lit. a) do d) -: 
:nie dopełnił obowiązku odbycia czynne,j służby wOJ
skowej, pr,ż.ez; okres czasu, przez który służył je,go 
rocznik - obowiązany jest dosłużyć taki okres cza
sp, by łącznie, z, dotychczasową czynną słu~bą woi
skową, równał się on czasowi czynnej służby wOJ
~kowej jeg~ rocznika. ~)d,s.ł,u~~~ie .1?ow~nnd. n~stąpić 
bezposrecl,Iuo po ustanIU przes,zkod wymH~nIonych 
pod lit. aj do dJ. 

§ 77. Jeżeli podoficer lub sz~regowiec mary
narki wojennej, w czasie zwolnienia jego rocznika 
do rezerwy, znajduje się w areszcie dyscyplinarnym, 
Vi więzieniu lub w zakładżie lecźniCtym, przeniesie
nie do rezerwy następuje po odcierpieniu kary dy
sc::~pliMrnej lub sądo,""ej, alBo po wyjściu z zakładu 
leczniczego, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia. 

Je:teH sądowa kara pozbawienia wolności prze
kracza czas 3 tygodni, a nie przekracza 1 roku, prze
niesienie dtJ reterwy następuje dopiero po odbyciu 
kary w więzieniu wojskowem i odsłużeniu w s.zere
jjach czasu, bn:tkujące~o do okresu czynnej służby 
wojskowej; pr,zez który służył jego rocznik. 

Jeżeli natomiast kara sądbwa przekracza 1 rok 
pozbawienia wolności, pbdoficer lub szeregowiec 
ńiaryharki wojennej, p:dniący czynną służbę wojsko
wą, może być W myśl ust.awy o powszechnym obo
wiąż.ku 'Wojskowym stale urIopowany, ,celem od,by
ćiit kary VI więzieniu cyWiilnem. Powolanie do służ
by wojskowej następuje w tym przypadku po odby
Ciu kary pozbawienia wolności, jeżeli jest to do
ptis,zcz.a1ne wedle ustawy o powszechnym obowiąz
ku woj,skowym. 

§ 78, Przeniesienie podoficer,a lub szeregow
[ca ,marynarki wojennej, pełniącego czynną służbę 
-W8jskową, do rezerwy prżed upływerriczasu przewi
dŻl,an~go W' uśtawie o powśzechnym obowiążku woj
skowym, następuje na pbdst.awie zarządż.enia, wy
da,nego priez Ministra Spi-.aw Wojskowych w my~l 
~rt. 74 poW'yżs.zej ustawy. 
, Vi ąrunki i sposób zwalniania określa Minister 

; ~~f;a.~tn' Wojskowyc,h k<łiżdotaiowo odtębnem zarzą
dzeme . 

§ 79. Stałe urlopowanie podoficerów i szere
gowców marynarki wojennej zarządza każdorazowo 
oddzielnym rozkazem Minister Spraw ,Wojskowych 
w myśl ustawy o powszechnym obowiązku wojsko
wytb. 

Z dniem stałego urlopowania podoficer liib sze
regowiec marynarki wojennej zostaje skreślony ze 
stanu faktycznego marynarki wojennej, a we wszel
kieh sprawach dotyczących je~o wojskowego stosun
ku zwraCa się do właściwego powiatowego komen
/tłanta uzupełnien. 

Podoficet lub szeregowiec marynarki wojennej 
.stale urlopowany nie ma prawa do noszenia mundu
fu wojskowego. 

Prźertiesienie do rezerwy stale urlopowanych 
zarz~dza powiatowy komendant uzupełnień w termi-

nie i w sposób ustalony rożkażafui Minisira Spraw 
Wojskowych. 

§ 80. Podoficet lub szeregowiec marynarki 
wojennej, co do którego wojskowo - lekarska komisja 
rewizyjna orzekła, ż,e nie może czasowo pełnić cz,yn
nej służby wojskowej, ws,taje po zatwierdzeniu orze
,czenia prz,ez przelożonego o uprawnieniach dowód~ 
ey okl'ęgu korpusu, urlopow,any na przeciąg jedne,go 
rokli (urlopowanie na ściśle określony termin ź po
wodu cz.asówej niez,dolności do pełnienia cZy1mej 
służby). 

Urlopowanie żiuządża dow6dca formacJi rtta.. 
cierzystej. 

Podoficer lub szeregowiec taki z chwilą otrzy
mania urlopu zo~taje skreślony ze stanu faktyczne
go marynark i wojennej i z ewidencji formacji macie
rzystej, Oraz nie ma 'prawa do noszenia munduru 
wojskowego. 

Urlopowany na ściśle określony termin zwraca 
się we wszystkich sprawach dotyczących jego woj
skOWego stosunku do powiatowego komendanta uzu
pełnień. 

Po upływie okresu urlopowania, urlopowany 
j~st obbwiqzany beź sźcże~óli1ego Wezwania zamel
dowaćsię u powiatdwego komendanta uzupełnień 
w terminie oznacżonym w dokumencie urlopowym, 
celem ponownego zbadania jego zdolności fizycZMj 
do czynnej służby wojskowej. 

§ 81. Przeniesienie podoficera lub sżeregowj;a 
marynarki wojennej, odbywającego czynną służbę 
wojskową, do pospolitego ruszenia, zarządza dowód
ca formacji macierzystej na podstawie orze~zenia 
wojskowo - lekarskiej komisji rewizyjnej, ustalające
go kategorję tje" lub "D" zdolności fizycznej db służ
by wojskowej i zatwierdzonego przez przełożonego 
o uprawnieniach dowódcy okręgu korpusu. 

§ 82. Podoficer lub szeregowiec marynarki 
wojennej, przeniesiony do pospolitego ruszenia za
trzymuje posiadany stopień wojskowy, do którego 
nazwy, celem bkreślenia stosunku do słuzby wojsKo
wej; dodaje się wyrazy: "pospolitego ruszenia". 

Do art. 28. 

. § 83, Zwolnienie z czynnej służby wojskowej 
bez przeniesienia do rezerwy na skutek zatządzeńia 
wykluczenia .z wojs,ka (art. 28 pkt. 1) następuje w 
trybie i n,a z,asad.ac,h ,okreś},onych w ustawie o po
wsżechnym obowiązku wojskowym. 

Podoficer lub sżeregowiec maryna.tki wojćbtiej 
wykluczony z wojska zatrżymuje posiadany stopićn 
wojskowy, a celem określenia jego stosunku do sIuz
by wojskowej dodaje się do nazwy posiadaIie!t,o przet 
niego stoPhia wojskowego wyraży: "wyklucźony 
z wojska", 

§ 84. Zwolnienie z czynnej służby wojskowej 
i od powszechnego obowiązku wojskowego w prźy
padku stwierdzenia faktu posiadania przez podófi~e
ra lub szeregowca marynatki wojennej obceg!) oąy
wateistwa następuje w trybie i na zasadach określo
nych w ustawie o powszechnym obowiązku wojsko
wym. 
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§ 85. W przypadku uznania podoficera lub 
szeregowca marynarki wojennej, pełniącego czynną 
s,tużbę wojskową, za zupełnie niezdolnego do służby 
wojskowej (kategorj.a "E" zdolności fizycznej), or,ze
czenie wojskowo-lekarskiej komisji rewizyjnej za
lwierdza przełożony o upr.awnieniach dowódcy okrę
gu korpusu. 

Na podstawie zatwierdzonego orzeczenia zo
staje podoficer lub szeregowiec marynarki wojennej 
zwolniony ze służby czynnej przez dowódcę formacji 
macierzystej. Zwolnienie od powszechnego obowiąz
ku wojskowego zarządza powiatowy komendant uzu
pełnień, który takiemu podoficerowi lub szeregowco
wi wydaje właściwy dokument wojskowy. 

§ 86. Podoficer lub szeregowiec marynarki 
wojennej zwolniony od powszechnego obowiązku 
wojskowego z powodu zupełnej niezdolności do 
służby wojskowej (art. 28 pkt. 2) zatrzymuje posia
dany stopień woj.skowy, a celem określenia .jego 
stosunku do służby wojskowej dodaje się do nazwy 
(posiadanego pr,z,ezeń stopnia wojskowego wyraz,y: 
"poza służbą". 

§ 87. Zwolnienie z czynnej służby wojskowej 
i od powszechnego obowiązku wojskowego na zasa
dzie wyroku sądowego (art. 28 pkt. 3) następuje w 
przypadkach skazania podoficera lub szeregowca ma
rynarki wojennej prawomocnym wyrokiem sądu woj
skowego na karę wydalenia z marynarki wojennej, 
lub wyrokiem sądu karnego powszechnego na karę, 
pociągającą za sobą w myśl przepisów kodeksu kar
nego wojskowego karę wydalenia z marynarki wo
jennej. 

§ 88. Zwolnienie ze służby czynnej i od po
wszechnego obowiązku wojskowego z powodów wy
mienionych w §§ 84 i 87 pociąga za sobą pozbawienie 
zwolnionego - stopnia marynarza i posiadanego 
stopnia wyższego. 

Pozbawienie stopnia wojskowego ogłasza w roz
kazie dziennym dowódca (komendant, kierownik) for
macji, do której stanu faktycznego należy zwolniony 
podoficer lub szeregowiec marynarki wojennej. 

Podoficer lub szeregowiec taki od dnia ogło
szenia w rozkazieprzeslaje być żołnierzem i zostaje 
skreślony ze stanu faktycznego marynarki wojennej. 

W przypadku, gdy wyrokiem sądowym orze
czono karę śmierci i wydalenie z marynarki wojennej, 
następuje pozbawienie stopnia marynarza i posia
danego stopnia wyższego już z chwilą prawomocno
ści wyroku. .W ogłoszeniu powyższej kary w rozka
zie dziennym formacji, podaje się dzień prawomoc
ności wyrol\Ju, j,ako dzień, od którego podoficer lub 
szeregowiec marynarki wojennej przestaje być żoł
nierzem. 

§ 89. Zwolnienie ze służby czynnej z powo
dów wymienionych w §§ 83 i 85 przeprowadza do
wódca formacji macierzystej zawiadamiając o zwol
nieniu właściwego powiatowego komendanta uzu
pełnień, który zarządza zwolnienie od powszechne
go obowiązku wojskowego, wydając zwolnionemu 
właściwy dokument wojskowy. 

Po art. 30. 

§ 90. Podstawę awansowania stanowi wnio
sek awansowy (wzór Nr. 4) . 

Właściwym do postawienia wniosku awanso
wego jest wyłącznie przełożony jednostki pły\Vają
cej lub lądowej, zajmujący etat co najmniej kapitana. 

Wniosek awansowy może być ' postawiony, je- · 
żeli kandydat do awansu odpowiada wszelkim wa
runkom awansowym, przewidzianym w rozporządze-
niu niniejszem. .. 

Wniosek awansowy opinjują kolejni wyżsi prze
łożeni żołnierza marynarki wojennej, przedstawione
go do awansu, w tym kierunku, czy kandydat posia
da odpowiednie kwalifikacje moralne i służbowe 
(§ 93). ' 

§ 91. Warunki awansu na wyższy stopień są 
następujące: , , 

1) przesłużenie w posiadanym stopniu okresu 
czasu przewidzianego wart. 31 j .• 

2) posiadanie odpowiednich kwalifikacyj mo
ralnych i służbowychj 

3) ukończenie szkoły wojskowej, kursu, lub zło- ' 
żenie egzaminu fachowego, przewidzianych dla da-
nego stopnia w myśl art. 31 pkt. 2, 4, 6j ~ 

4) wykazanie się wykształceniem ogólnem w 
następującym zakresie: 

a) poprawną znajomością języka polskiego 
w słowie i piśmie oraz umiejętnością racho
wania w zakresie elementarnym - do 
awansu na stopień starszego marynariaj 

b) ukończeniem szkoły powszechnej I-go stop
nia - do awansu na stopień mataj 

c) ukończeniem szkoły powszechnej III-go 
stopnia - do awansu na stopień bosman
mataj 

5) wakans w etacie dla danego stopnia -' je
żeli awans ma nastąpić na stopień rzeczywisty. 

§ 92. Awansowanie podoficerów i szeregow
ców marynarki wojennej jest regulowane istotnemi 
potrzebami i etatami, a w tych granicach rzeczywi
stą korzyścią dla stanu wyszkolenia i t.oku służby. 
Z tego też powodu upływ okresów czasu, wymaga~ 
nych do awansu na wyższy stopień (art. 31), nie daje 
sam przez się nawet przy posiadaniu wszystkich in
nych warunków, wymaganych w myśl § 91, prawa 
do awansu. 

Przełożeni, uprawnieni do awansowania, po
winni okresy te uwazac za minimalne, jeśli idzie 
o awans na wyższy stopień. 

§ 93. Przez odpowiednie kwalifikacje w rozu
mieniu art. 30 rozumieć należy kwalifikacje moralne 
t. j. niekaralność podoficera lub szeregowca mary
narki wojennej za czyny mogące ujemnie świadczyć 
o jego charakterze, oraz kwalifikacje służbowet. j. 
posiadanie co najmniej dobrej opinji i stwjerdzenie 
przez przełożonych, iż kandydat do awansu nadaje 
się na stanowisko związane z wyższym stopniem. 

§ 94. Przełożeni uprawnieni do awansowania 
nie mogą przekraczać norm awansowych, jakie dla 
poszczególnycli stopni ustala corocznie szef kierow
nictwa marynarki wojennej. 
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§ 95. Posiadanie wiadomości wyma!!anych w 
myśl § 91 pkt. 4 lit. a) stwierdza się w drodze e!!za
'minu, przeprowadzane!!o w formacji, jeżeli kandydat 
do awansu nie przedstawił odpowiednie!!o świadec
twa szkolne!!o. 

Dowodem sŁwierdz,ającym zakres wykszt.ałce
nia wyma!!ane!!o w myśl § 91 pkt. 4 lit. b), c), jesŁ 
świadedwo szkolne, wydane przez właściwą władzę 
szkolną. Odpis te!!o świadectwa spprządzony i za
świadczony przez przełożone!!o jednostki morskiej 
lub lądowej, .z.ajmujące;!!o etat co najmniej kapit.ana, 
dołącza ,się do dokumentów ewidencyjnych podofi
cera lub szere!!owca marynarki wojennej, zwracając 
mu oryginał. 

§ 96. Przy awansie na wyższy stopień rzeczy
wisty, przełożeni uprawnieni do awansowania po
winni brać pod uwa!!ę w pierwszym rzędzie kandy
datów posiadających odpowi.ednie stopnie tytularne, 
lub zajmujących wolne etaty w stopniach, na które 
ma nastąpić awans (§ 116). 

Dopiero w braku takich kandydatów, lub !!dy 
podoficer w odpowiednim stopniu tytularnym nie 
posiada kwalifikacyj do awansu, awans na wyższy 
stopień rzeczywisty może nastąpić z pośród innych 
kandydatów, niż wymienionych w ust. 1. 

Do art. 31. 

§ 97. Na stopień mata mogą awansować star
si marynarze najwcześniej w ostatnim miesiącu obo
wiązkowej słuzby czynnej. 

Postanowienie to nie dotyczy starszych mary
narzy: 

aj wykazujących się świadectwem z ukończe
nia II stopnia przysposobienia wojskowego, 
lub 

bJ posiadających cenzus wykształcenia w za
kresie co najmniej szkoły powszechnej sto- . 
pnia III, 

kfÓrzy mogą awansować na stopiell mata po upływie 
czterech miesięcy od dnia ukończenia szkoły podofi
cerskiej, względnie otrzymania wyszkolenia, odpo
wiadające!!o szkole podoficerskiej w danej specjal
ności, - a po przesłużeniu w stopniu starszego ma
rynarza co najmniej trzech miesięcy. 

§ 98. Starsi marynarze, którzy są cechowymł 
majstrami lub czeLadnikami, lub którzy ukońc.zyli 
szkołę zawodową swego fachu, albo też którzy po
siadają co najmniej dwuletnią praktykę w danym za
wodzie, stwierdzoną poświadczeniem organizacji za
wodowej, a w braku tejże poświadczeniem władzy 
adminiSltrac,ji ogólnej, mogą być awansow.ani na sŁo~ 
pi,eń mata w poszcze,gólnych formacjach marynarki 
wojennej, w których przewidlZiani są etatami rze
mieślnicy ich fachu,je,żeli ukończą fachowy kurs 
wojskowy, albo odbędą odpowiednią praktykę woj~ 
skową, lub też ,złożą o~powiedni egzamin po uprze
dnio odbyte,j praktyce" okre,ślonej dl,a .każdego faclhu 
'w szczególnych zarządzeniach Ministra $pr,aw Woj
,skowych. 

Ukończenie fachowego kursu wojskowego, lub 
odbycie odpowiedniej praktyki wojskowej, albo też 
złożenie odpowiedniego egzaminu po uprzednio od-

byŁej praktyce, - jest równoznaczne z ukończeniem 
szkoły podoficerskiej. 

§ 99. Starsi marynarze, pełniący służbę w eta
towych orkiestrach marynarki wojennej, którzy po
siadają wykształcenie muzyczne nabyte przed służ
bą wojskową, mogą być awansowani na stopień ma" 
ta, jeżeli złożą egzamin kwalifikacyjny, przewidziany. 
w instrukcji o orkiestrach wojskowych. 

W tym przypadku złożenie egzaminu kwalifi
kacyjnego fest równoznaczne z ukończeniem szkoły 
podoficerskiej. 

§ 100. Na stopień bosmanmata mogą być 
,awansowani podchorążowie rezerwy, podofic.erowie 
:zawodowi i nadterminowi or,az podoficerowie rez,er
iWy w czas,ie odbywania ćwicz,eń. 

§ 101. Na stopień bosmana i starsze!!o bosmana 
mogą być awansowani podchorążowie rezerwy oraz 
podoficerowie zawodowi, ci ostatni po ukończeniu 
kursu bosmańskiego. 

§ 102. Na stopień chorążego marynarki mogą; 
być awansowani wyłącznie podoficerowie zawodowi, 
po ukończeniu kursu chorążych marynarki. 

§ 103. Szczegółowe przepisy w sprawie pro
gramu i organizacji kursu bosmańskiego, oraz kursu 
chorążych marynarki, wyda szef kierownictwa mary-

. narki wojennej. . 

§ 104. Organem uprawnionym do skrócenia 
czasokresów wymaganych do awansu w poszczegól
nych stopniach jest szef kierownictwa marynarki 
wojennej. 

Czasokres awansu na bosmanmata może być 
skrócony do 12 miesięcy tym matom, którzy posia
dają ' cenzus wykształcenia w zakresie szkoły śred
.niej ogólno-kształcącej (równorz,ędnej). 

Czasokres awansu na starszego bosmana może 
być skrócony do 24 miesięcy tym bosmanom, którży 
w specjalności linjowej posiadaia wybitną opinję oraz 
nadają się na samodzielne stanowiska w służbie lin
jowej. 

Do art 33. 

§ 105. Uczniowie szkoły podchorą'żych rezer
wy marynarki wojennej mogą być awansowani w cza
sie pobytu w szkole: 

a) na stopień starszego marynarza po ukończe-
niu okresu podstawowego wyszkolenia 
(wstępnego); 

b) na stopień tytularnego mata po ukończeniu 
teoretycznego podoficerskiego kursu pod
chorążych rezerwy marynarki wojennej. ' 

Uczniowie ci po ukończeniu' szkoły, kształ~ącej 
na oficerów rezerwy marynarki wojennej i zdaniu 
egzaminu końcowego z wynikiem pomyślnym, mogą 
być awansowani na stopień tytularnego bosmanmata, 
jeżeli otrzymali tytuł podchorążego rezerwy mary
narki wojennej (§ 59). 

§ 106. Podchorążowie rezerwy marynarki wo
jennej mogą być awansowani na stopień tytularnego 
bosmana w ostatnim miesiącu obowiązkowej służby' 
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q;yqnej, po ukończeniu praktycznych zajęć na jed
nostkach pływających z wynikiem pomyślnym. 

§ t07. W czasie pełnienia obowiązkowej służ
by czynnej awansują uczniowie szkoły poqchorążych 
rezerwy marynarki wojennej, tylko na tytularne sto
pnię podoficerskie, które przy przeniesieniu do re
~ęrwy lub pospolitego ruszenia stają się rzeczywi-
stemi. ' 

Do art. 36. 
§ 108. Przełożonym uprawnionym do awanso

wania podoficerów i szeregowców marynarki wojen
Ilej do stopnia starszego bosmana włącznie, zarówno 
na stopnie rzeczywiste jak i tytularne, jest szef kie
rownictwa marynarki wojennej, który uprawnienia 
iwe w tym zakresie może przekazać: 

a) dowódcy floty, jeśli idzie o kandydatów do 
awansu, mających stałą przynależność służ
bową do formacyj, podległych dowództwu 
floty; 

b) dowódzcy flotylli rzecznej, jeśli idzie o kan
dydatów do awansu, mających stałą przyna
leżność służbową do formacyj, podległych 
dowództwu flotylli; 

c) przełożonym o uprawnieniach co najmmeJ 
dowódcy pułku - w innych formacjach ma
rynarki wojennej. 

§ 109. Tryb awansowania w jednostkach nie
macierzystych marynarki wojennej określą szczegól
ne rozkazy szefa kierownictwa marynąrki wojennej, 

Awansowanie podoficerów i szeregowców ma
rynarki wojennej przydzielonych do formacyj wojska 
przeprowadzają wbściwi (§ 108) przełożeni mary
narki wojennej na wniosek dowódców tych formacyj 
w ramach etatów marynarki wojennej. 

Do !,r,. 37. 
§ 110. Awans podoficera lub szeregowca ma

rynarki wojennej na stopień rzeczywisty lub tytular
IlY ogłasza w rozkazie dziennym przełożony, który 
ąwans zarządził (§ 108), oraz dowódca (koqlen
<tant, kierownik) forqlacji, do której stanu faktycz- , 
nego należy awansowany. 

~ decyzji na wniosku awansowym (wzór Nr. 4) 
oraz w rozkazie dziennym należy podać datę, od któ
rej nowy stopień zostaje nadany. 'Datą tą jest dla 
podoficerów i s,zere,gowców marynarki wojennej, 
pełniących czynną służbę wojskową - pierwszy 
dzień następnej dekady; dla nadterminowych i zawo
dowych ----, pierwszy dzień następnego miesiąca ka
lendarzowego. 

Data, od której nowy stopień został nadany, 
lęst podstawą wszystkich obowiązków i uprawnień 
z nim związanych. 

DQ art. 39., 

§ 111. Zatrzymanie, areszt śledczy, albo tym
czasowy, wlicza się do okresu czasu wymaganego do 
awansu (art. 39 ust. 3) tylko wtedy, gdy nastąpiło od
łożenie doniesienia karnego, umorzenie postępowa
nia, uniewinnienie przez sąd karny, albo ukaranie 
dyscypHnąrne, jeśli karą nie j ęst degradacja. 

Czas postępowania dyscyplinarnego oraz czas 
trwania kary d3scyplinarn,ęj wlicza się go okresu 

czasu wymaganego do awansu, jeśli w wYQik1,l po
stępowania nie wymierzono kary degradacji. 

Za czas pozbawienią wolności (art. 39 ust· 4) 
uważa się czas faktycznego pr7.~bywania w zallllqlię ... 
ciu, a więc zarówno zatrzymanie, areszt śledczy a\bo I 
tymczasowy, jeśli postę~owanie zO,stało zakoń~zone 
skazaniem, jako też i karę pozbaw~enia wolnościt 
orzeczoną sądownie. .. 

§ 112. Czas pobytu w niewoli lub zaginienie 
na terenie działań wojennych wlicza się do okresu 
czasu wymaganego dp awansu, jeżeli postępowanie 
rehabilitacyjne będzie miało wynik dodatni (§ 202)., 

Do art. 40 i 41. 

§ 113. Poza wypadkami przęwidzi\:l:neJ;lli w 
art. 32 i 33 podoficerowie i szeregowcy nlarY:Qar~~ 
wojennej mogą awansować na podoficerskie stopnię 
tytularne róvvnież: 

a) w cęlu \:Vyróżnienia podoficera lub szere
gowca marynarki woje~lllej za czyn męstwą, 
dokonany z narażeniem bezpieczeństwa 
osobistego; 

b) za wybitne zasługi w zakresie swej słu~by~ 
Ogólna ilość podoficerów i szeregowców ma-, 

rynarki wojennej, awansowanych na sitopnie tytular
ne, nie może przekraczać w danej formacji mary- ' 
narki wojennej 10 % stanu faktycznego podoficęrów 
i szeregovvców w odpowiednich stopniach. 

Na stopnie tytularne awąnsują przełożeni wy~ 
mienieni w § 108. ,. ' 

§ 114. Stopień tytularny może być tylko o je", 
den stopień WyiŻS-Zy od rzec,zywistego. Postanowię
nie to nie dotyczy uczniów szkoły podchorążych re-
zerwy marynarki wojennej, którzy awansują wyłącz
nie na podoficerskie stopnie tytularne. 

§ 115. Do podoficerów i szeregowców mary
narki wojennej w stopniach tytularnych stosuje się 
kary dyscyplinarne, tak, jak do podoficerów i s2;ęre
gowców w odpowiednich stopniach rzeczywistych,. 

Do art. 42, 
§ 116. Wolne etaty w stopniach podoficerskiell 

należy obsadzać w pierwszym rzędzie przez podofi
cerów posiadających odpowiednie stopnie tytularne. 
Dopięro w braku takich podoficerów, lub gdy pod
ofice r w odpowiednim stopniu tytularnym, zdaniem 
dovvódcy (komendanta, kierownika) formąc;:ji, nie PO
siada kwalifikacyj do pełnienia służby w stopnhl 
przewidzian~ wolnym etatem, obsada etatu nlO?e 
nastąpić przęz podpficęra posiaclając;:ego niżsH sto
pień wojskowy. 

§ 117. Podoficerowie i szeregowcy marynarki 
wojennej w stopniach tytularnych noszą oznaki 
przewidziane w przepisach o umundurowaniu dla od
powiednich stopni rzeczywistych. 

§ 118. Tytularne stopnie podoficerskie, po-?:a 
przypadkami przewidzianęmi w § 107 stają się rze~ 
czywistemi: 

a) w razie ogłoszenia qlobilizacji -:- dlą wszyst
kich podoHcerów marynąrki wojennej obję-
tych mobiliza<;ją; . , 

, .~. 

.' 
'. ~ 
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h) przy przemianowaniu pOQoHcęl,"a marynarki 
wojennej na nadterminowego lub na zawo
dowego; 

c) przy przeniesieniu ., podoficęra ~aryn~rki 
wojennej do rezerwy, pospolitego ruszenia 
lub w stan spoq;ynku. 

Stwierdzenie zmiany stopnia tyt\1larnego na 
rzeczywisty przeprowa,d:<:a pf.?iełO,-*ony uprawniony 
do awansowania (§ 108) bez wniosku nominacyjnego. 

R o z d z i a ł II. 
Podo.icerQwie i szeregowcy ręzerwy i pospolitego 

rus:aenia marynarki wojennej. 
Do art. 44. 

§ 119. Podoficerowie i szeregowcy rezerwy 
i pospolitego ruszenia marynarki wojenllej, w czasie 
pełnienia czynnej służby wojskowej, nie mają czyn
nego prawa wyborczego do sejmu i senatu, tudzięż 
nie wolńo imhr.ąć ud~iału w tym czasie w ,zljazdach, 
zebraniach, odczytach, wiecach, ani w żadnych in~ 
nychakcjach o charakterze politycznym. 

,w sprawie należenia tych podoficerów i szere
~owców marynarki wojennej w czasie pełnienia 
przez nicB. służby czynnej do stowarzyszeń i związ
ków, nie posiadających charakteru politycznego, sto
suje się odpowiednio,postanowienia f§ 17 i 18. 
Do art. 45. 

§ 120. Podoficer lub szeregowiec rezerwy lub 
pospolitego ruszenia marynarki woi.ennej, wybrany 
na posła lub senatora przed J?owołamem go do czyn
nej służby, zostaje w razie przyjęcia mandatu zwol
niony przez . właściwe~o powiatowe~o ~omen.danta 
uzu,pełnień od (powołama n.a podstaWIe hsŁu włer.zy
teinego, wydanego przez komisję wyborczą lub na 
podstawie legitymacji, wydanej przez biuro sejmu 
lub senatu. Na tej podstawie powiatvwy komendar.l 
uzupełnie~ unieważ~ia również, przydział mobiliza: 
cyjny taklego podofIcera lub szeregowca - Vi mysI 
obowiązujących przepisów. 

Jeśli' wybór na posła lub senatora i przyjęcie 
mandatu nastąpiło w czasie pełnienia czynnej służby 
przez takiego podoficera lub szeregowca - stosuje 
S\ę odpowiednio postanowienia § 24. 

.l)Q art. 46. 
§ 121. Podoficerowie i szeregowcY rezerwy 

ą::I.aryn.ąrki wojellnej pełni~ służbę c~ynną ną pod
stawie powołania: 

al na ćwiczenia wojskowe, 
bil na dodatkowe ćwliczenia wojskowe, 
cl do służby wojskowej w czasie mobilizacji, 
d) do służby wojskowej W czasie uzupęłnieni~ 

' wojska, gdy bezpięczep,stwo Pąństwa tego 
wYPlaga . . 

§ 122. Podoficerowie ~ szeregowcy J?ospolitego 
ruszenia marynarki wojennęj pełnią służbę czynną 
Pa podstawie pQwołąnią: 

al do ~łużby woiskowej w czasie mobilizacji, 
h) do służby wojskowej w czasie uzupełnienIa 

\vQjs~ąl ggy hęz,pieczep,stwo Państwa tego 
wy~aga. 

§ 123. DnieIll P9wołąnia do czynnęj slutby 
wQjskowej podofi<;:erówi szeregow9ów re?:erwy l\lb 
pę~PQIHego rus?:e~ia, Plaryna~~i wojeq~ej ię.st cl~ięń, 
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na który podoficer lub szeregowiec został powołany 
doręczoną mu w sposób przepisany kartą powołania, 
wydaną przez właściwego powiatowego komendanta 
uzupełnień. lub też dzień podany w obwieszczeniach. 

§ 124. Czas służby czynnej podoficerów lub 
szeregowców rezerwy lub pospolitego ruszenia Pla
rynarki wojennej liczy się od chwili zaliczenia pod
o{~ce:ra łub szeregowca do stanu faktycznego forma
cji na podstawie osobistego zgłoszenia się do służby 
wojslwwej. 

Zaliczenie do stanu faktycznego uskutecznia 
qowódca (komendant, kierownik) formacji przez 
ogłoszenie w razkazie dziennym z równoczesne m 
podaniem przydziału podoficera lub szeregowca. 

§ 125. Podoficerom i szeregowcom rezerwy 
lub pospolitego ruszenia marynarki wojennej przed 
wcieleniem do formacji celem pełnienia czynnej służ
by wojskowej oraz po zwolnieniu z tej służby nie 
wolno nosić munduru wojskowego, lub jego części 
z oznakami wojskowemi. 

§ 12(). Zwolnienie podoficerów i szeregowców 
rezerwy lub pospolitego ruszenia marynarki wojen
nej, pełnią<;:ych służbę czynną - i przeniesienie zpo
wrotem do rezerwy lub do pospolitego ruszenia na
stępuje: 

aj w przypadkach demobilizacji lub zwolnienia 
ze służby czynnej określonych roczników; 

b) z powodu stanu zdrowia nie pozwalającego 
imcz,asowo na pełnienie służby ' czynnej; 

c) wskutek wyboru na posła do sejmu lub se
natora i przyjęcia mandatu; 

d) ,ponadto, jeśli idzie o podoficerów lub szere
gowców rezerwy marynarki wojennej, rów
nież po upływie czasu, na który zostali po
wołani do ćwiczeń w myśl ustawy o po"' 
wszechnym obowiązku wojskowym, chyba: 
że pozostają nadal w służbie wojskowej jako 
nad terminowi. 

§ 127. Dniem zwolnienia podoficera i szere
gowca rezerwy lub pospolitego ruszenia marynarki 
wojennej z czynnej służby wojskowej jest dzień, w 
którym został skreślony ze stanu faktycznego mary
narki wojennej, lub też dzień wydania przez właści
wą władzę zarządzenia, zwalniającego go od sŁa
wiennictw.a, nakazanego mu kartą powolania lub 
obwieszczeniem. 

§ 128. Zwolnienie podoficera lub szeregowca 
rezerwy lub pospolitego ruszenia marynarki wojen
nej ze służby czynnej i przenies.ieniegozpowrotem 
do rezerwy lub pospolitego ruszenia zarządza do
wódca formacji macierzystej, zawiadamiając o zwol
~ieniu powiatowego komendanta uzupełnień w spo
sób nakazany szczególnemi rozkazami Ministra 
S:prąw Wojskowych. 

. . § 129. P.odoficerowie i szeregowcyrez.erwy 
marynarki wojenn~ zostają przeniesieni do pospoli
tęgo r\1szenia, na podstawie orzeczenia komisji woj
skowo-lekarskiej ustalającego kategorj,ę "C"lub "D" 
zdolności fizycznej do służby wojskowej, zatwierdzo
nego przez właściwego przełożonego. 

Postanowienia §§ 81 i 82 mają odpowiędnie za
stosowanie. 

~ t30. Podoficer lub szeregowiec rezerwy ma
rynarki wojennej zostaje przeniesiony do pospolitego 
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ruszenia również z .powodu prz.ekroczeni.a gr.anic.y 
wieku, przewidzianej w ustawie o powszechnym 
obowiązku wojskowym. 
. Przeniesienie do pospolitego· ruszenia zarządza 

powiatowy komendant uzupełnień w trybie i na za
sadach określonych szczególnemi przepisami Mini
stra Spraw Wojskowych. 

Postanowienie § 82 ma w tym przypadku od-
powiednie za stosowanie. . 

§ 131. Podoficerowie i s.zeregowcy rezerwy 
lub pospolitego ruszenia marynarki wojennej, którzy 
w ,czasie czynnej służby dostali się do ni·ewoli (za
ginę li na terenie działań wojennych), podleigają po~ 
stępowaniu rehabilitacyjnemu narówni z podofice
r.ami i szeregowcami marynarki woj.ennej, odbywają
cymi czynną służbę wojskową, i w tym w.zględzie 
mają do nich odpowiednie zastosowanie posłano-
wienia §§ 198 - 202. .. 

§ 132. Podoficerowie i szeregowcy pospolitego 
ruszenia marynarki wojennej, na których ni~ ciąży 
już powszechny ohowiązek wojskowy z powodu 
przekroczenia granicy . wieku, określonej w ustawie 
o powszechnym obowiązku wojskowym, zatrzymują 
posiadane stopnie wojskowe, przyczem --.: celem 
określenia ich stosunku do służby wojskowej - do~ 
daje się do nazwy posiadanych przez nich stopni woj
skowych wyrazy: "poza służbą". 
Do art. 47. 

§ 133. Podoficerowie i szeregowcy re2ierwy 
marynarki wojennej mogą być awansowani na wyż- . 
sze stopnie wojskowe przy zachowaniu ogólnych po
stanowień o awansach podoficerów i szeregowców 
marynarki wojennej na następujących zasadach: 

a) na stopień starszego marynarza . rezerwy 
mogą być awansowani marynarze rezerwy, 
którzy w czasie ćwiczeń wykażą dostatecz
ną znajomość służby wojskowej, oraz czy
tania, pisania i rachowania w zakresie .ele~ 
mentarnym - i wzorową karność; . 

b) na stopień mata rezQrwymogą być awanso
wani ci starsi marynarze rezerwy, którzy 
ukończyli w czasie pełnienia czynnej służby 
wojskowej z pomyślnym wynikiem szkołę 
(kurs) podoficerską, lub też otrzymali w tym 
czasie wyszkolenie, odpowiadające szkole 
podoficerskiej w danej specjalnośpi, a poza
tern w czasie ćwiczeń wyk~ż~ wzorową 
karność i opanowanie istoty wyszkolenia w 
danej specjalności, w zakresie wymaganym 
od podoficera marynarki wojennej w sto
pniu mata; 

c) na stopień bosmanmata rezerwy mogą być 
awansowani maci rezerwy, którzy w czasie 
ćwiczeń wykażą wzorową karność i bardzo 
dobre opanowanie istoty wyszkolenia w da~ 
nej specjalności, w zakresie wymaganym 
od podoficera marynarki wojennej w sto-
pniu bosmanmata. . 

§ 134. Podchorążowie rezerwy marynarki wo
jennej w czasie służby w rezerwie mogą .być awan
sowani do stopnia starszego bosmana włącznie, po 
ukończeniu co najmniej jednego ćwiczenia w rezer
wie, jeśli w czasie ćwiczeń pełnili służbę na stano
wiskach oficerskich. 

§ 135. W razie powołania podoficerów i szere" 
gowców rezerwy lub pospolitego ruszenia marynarki. 
wojennej do służby czynnej w przypadkach,określo';' 
nych w § 121.lit. c) i d) i § 122 stosują się do nlCn 
ogólne przepisy o awansowaniu podoficerów i szere .. 
gowców marynarki wojennej. 
. . Stopnie tytularne, uzyskane w czasie tej ' sIut .. 
by, stają się rzeczywistemi ' i dniem zwolnienia.ze 
służby. 

§136. Postanowienia §§ 83 ~ 85 i 87 - 89 ma" 
ją odpowiednie zasŁosowanie do podoficerów i sze
regowców rezerwy i pospolitego ruszenia marynarKi 
wojennej, w czasie p~łnienia przez nich sJtiżb.Y. 
czynnej. · . 

R ó z d z i a I III. 
Podoficerowie i szeregowcy nadterminowi marynarki 

wojennej. 
Dó att. 51 i 52. 

§ 137. O przyjęcie do służby nadterminowei 
mogą się ubiegać: 

1) pełniący czynną służbę wojskową i pozosłą .. 
jący w szeregach; . 

2) stale urlopowani; , 
3) obowiązani do służby w rezerwie marynatKi 

wojennej, o ile czas przebywania wreżel''' 
wie nie przenosi 3 lat; 

którzy: 
a) odbyli czynną służbę wojskową w marynar

ce wojennej w myśl ustawy o powszechnym 
obowiązku wojskowym i posiadają co na} 

. mniej stopień starszego marynarza; 
b) posiadają kategorję "Au zdolności fizycznej 

do służby wojskowej w marynarce wojennej; 
c) nie przekroczyli 25 roku życia; 
d) są stanu 'wolnego; 
e) posiadają zdolności instruowania lUD fa .. 

chowe; 
f) nie byli karani za przestępstwa lub prze .. 

winienia, mogące ujemnie świadczyć o icli 
charakterze. 

Szef kierownictwa marynarki wojennej moie 
wyjątkowo zezwo!ić na mianowanie nadterminowy .. 
mi kandydatów, których zdolność fizyczna do służby 
w marynarce wojennej nie odpowiada kategorji "AlOr 
albo którzy przekroczyli granicę wieku, lecz nie wię .. 
cej niż o trzy lata. 

§ 138. Zdolność fizyczną kandydafa na nadfer .. 
minowego, pozostającego w szeregach, ustala lekarz 
formacji w myśl obowiązujących przepisów oceny' 
zdolności fizycznej do służby wojskowej w marynar .. 
ce wojennej, wystawiając badanemu świadectwo woj ... 
skowo-lekarskie. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do 
fizycznej zdolności kandydata do służby nadtermi
l;lowej, powinno nastąpić powtórne badanie przez 
wojskowy zakład leczniczy (garnizonową izbę cho~ 
rych,szpital garnizonowy, morski, okręgowy lub 
sz.kolny). W tych przypadkach zdolność fizyczna do 
służby powinna być stwierdzona świadectwem woj-
skowo-Iekarskiem. . . 

Zdolność · fizyczną kandydata na nadtermino
wego, nie pozostającego w szeregach (§ 137 pkt. 2 i 3) 
ustaIa lekarz . wojskoweg·o zakładu leczniczego, po
łożonego najb1,iże.j miejsca pobytu kandydata. Do 
Wojskowego zakł.a~du leczniczego .'ł.kierowuje kandy., 
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(lata powiatowy komendant uZttpełnień, Koszta prze
jazdu do woj,skowego zakładu l,eczniczego i zpowro
tern, or.az koszta pobytu w nim, ponosi kandydat. 

§ 139. W zakresie wyszkolenia fachowego 
,(§, 137 lit. e) wymaga się ukończenia przez kandy
data :z wynikiem pomyślnym szkoły podoficerskiej 
lub otrzymania wyszkole;lia, odpowiadającego szkole 
podoficerskiej w danej spec j dności. 

' .. , . § 140. O braku kwalifikacyj moralnych kan
dydata na nadterminow ego"", powodu kar za prze

. stępstwa lub przewinienia dy's cyplinarne, decyduje 
przełożony, uprawniony dor mianowania nadtermino
wych, według swobodnego uznania. 

Nie mogą być mianow ani nadterminowymi ci 
'podoficerowie marynarki "VlOje:r:nej i starsi maryna
rze, którzy byli karani za zbrodnie stanu, szpie

,gostwo, przestępstw'a przeciw interesom zewnętrz
nym Państwa i stosunkom międzynarodowym, za 
przestępstwa popełnione z chęci zysku lub innych 
ńiskich pobudek, oraz za opilstwo. 

§, 141. Okres czasu, przez który podoficer ma
, rynarki wojennej lub starszy marynarz może pełnić 
. służbę nadterminową, wynosi w zasadzie dwa lata. 
. Szef kierownictwa marynarki wojennej może 
zezwolić na przedłużenie' tego okresu czasu, jak rów
nież wyjątkowo na przedłużenie czasu służby nad
terminowej tym nadterminowym, którzy zostali nimi 
mianowani po zwolnieniu .ich w myśl§ 137 ust. ost. 
od warunków wieku lub zdolności fizycznej, jak też 

, i tym, którzy w czasie i w związku ze służbą nad
' terminową utracili kategorję "A" zd·olności fizycz
' nej: udzielenie ,zezwoleni.a może nastąpić w tym 
ostatnim przypadku, teś!i nadterminowy może otrzy
mać przydzi.ał służbowy, który nie wymaga bez

. względnie kate:gorji "A" zdolności fizycznej. 

§ 142. Kandydaci na nadterminowych (§ 137) 
składają pisemne prośby o przyjęcie ich do służby 
nadterminowej, a to: 

a) pełniący czynną służbę wojskową i pozosta
jący w szeregach - na 4 miesiące przed 
ukończeniem tej służby lub przed terminem 
stałego ich urlopowania: 

b) stale urlopowani - w czasie pozostawania 
na stałym urlopie; 

c) obowiązani do służby w rezerwie marynarłd 
wojennej - najpóźniej na 4 miesiące przed 
upływem 3 lat pozostawania w rez.erwie. 

Niedotrzymanie terminu 4 miesięcy wskazane
go w ust. 1 powinni kandydaci usprawiedliwić, przy
czem przełożony uprawniony do mianowania, roz· 

. strzyga ostatecznie o nadaniu dalszego biegu spóź
nionej prośbie. 

§ 143. Prośby o przyjęcie d·o służby nadtermi
nowej powinny być własnoręcznie napisane i pod

. pisane pr,zez kandydatów na nadterminowych. 
Do prośby należy dołączyć: 
a) własnoręcznie napisany i podpisany życio

rys ze szczególnem uwzględnieniem przebie- . 
gu służby wojskowej: . 

b) uwierzytelniony ,sądownie lub notarjalnie 
dokument, zawierający zezwolenie ojca, lub 
prawnego zastępcy, na wstąpienie kandy
data do służby nadterminowej, w przypad-

kach, gdy kandydat nie ukończył 21 lat f.y~ 
cia (wzór Nr. 5): 

c) poświadczenie nienagannego prowadzenia 
się, które powinni dołączyć kandydaci stale 
urlopowani lub obowiązani do służby w re
zerwie, jeżeli przebywanie na stałym urlo
pie lub w rezerwie trwało dłużej niż 4 ty
godnie: 

d) deklarację zawierającą zobowiązanie się do 
służby nadterminowej (wzór Nr. 6), napisaną 
wlasnoręcznie przez kandydata i podpisaną 
przez niego w obecności przełożonego jed
nostki morskiej lub lądowej zajmującego 
etat co najmniej kapitana lub powiatowe~o 
komendanta uzupełnień (jeżeli kandydat nie 
pełni czynnej służby wojskowej), który na 
zobowiązaniu stwierdza swym podpisem, iż 
kandydat w jego obecności podpisał zobo
wiązanie. 

§ 144. Prośby kandydatów na nadterminowych, 
pozostających w szere.gach, powinny być wnosz·one 
do pr:żełożonego jednostki morskiej lub lądowej zaj
mującego etat co najmniej kapitana, który zarządza 
zbadanie stanu zdrowia kandydata, oraz uzupełnia 
podanie wyciągiem z księgi kar, wyciągiem ewiden
cyjnym, oraz opinią o kwalifikacjach służbowych kan
dydata (zdolność instruowania, zdolności' fachoweJ. 

Stale urlopowani, lub obowiązani do służby w 
rezerwie, wnoszą podani.a do właściwe,go powiato
wego komendanta uzupełnień, który, po podpisaniu 
w jego obecności zobowiązania do służby nadtermi
nowej, zarządz.a skierow,anie kandydata do naibliż
szego 'jego miejsca pobytu - wojskowego zakładu 
leczniczego, celem wydania świadectwa wojskowo
lekarskiego O ' fizycznej zdolności kandydata do służ
by nadterminowej. Pozatem powiatowy komendant 
uzupełnień dołącza do podania wyciąg ewidencyjny, 
wyciąg z księgi kar, oraz opinje ostatnich przeło
żonych kandydata, nadesłane z formacyj, w których 
kandydat pełnił czynną służbę wojskową. 

Tak uzupełnione podanie przesyła przełożony 
wskazany 'Ił ustępie pierwszym- w drodz,e służbo
wej, ·a powiatowy komendant uzupełnień - wprost 
do dowódcy uprawnionego do mianowania nadter
minowym. 

§! 145. W analogiczny sposób jak wskazany 
w §§ 143 i 144 mają być składane prośby o przedłu
żenie służby nadterminowej. 

Do próśb tych nie dołąc,za się jednak życio
rysów (§ 143 lit. a). 

§. 146. Prawo mianowania nadterminowym ma
rynarki wojennej oraz przedłużeńia służby nadtermi
nowej posiada szef kierownictwa marynarki wojen
nej, który uprawnienia swe w tym zakresie może 
przekazać: 

a) dowódcy floty i dowódcy flotylli rzecznej w 
obrębie podle.glych im formacyj; 

b) przełożonym o uprawnieniach co najmniej 
dowódcy pułku, poza formacjami floty i flo
tylli rzecznej. 

§ 147. Przełożony uprawniony do mianowania 
nadteqninowych rozsltrzyga prośby o przyjęcie do 
służby nadterminowej samodzielnie w ramach wol .. 
nych etatow, 
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NIl razie nieuwz~lędnienia prośby kandydata dla 
braku warunków przewidzianych VI § 137 należy go 
o tern pisemnie zawiadomić. Jeżeli jednak miano
wanie nadterminowym nie mOże nastąpić z powodu 
braku wolnego etatu należy przesłać prośbę kandy
data do szefa kierownictwa marynatki wojennej, 
który w sprawie mianowania decyduje óstatecznie, 
za~iadamiając o swej decyzji interesowanego prze
łożonego, który podaje ją do wiadomóści kandydata. 

§ 148. W .raziettwz:ględniertia prośby o przy
jęcie do służby n.adterminowej przelożony wskaza-
1'.Iy w § 146 2awiaclamia o tem kandy.da.Ła, pełniące
go ,czytla'lq służbę wojskową - i ogłasza mianowanie 
w rożkazie dziennym, oraz stwierdza na deklaracji 
uwierającej zobowiązanie - fakt przyjęcia kandy
daŁa do służby nadterminowej i ogłoszenia nomina
cii W rozk.azie. 

O uwzględnieniu prosby k.andydata, nie pełnią
c,e,go czynnej służby wojskowej, przełożony wymie
niony w ust. 1 z·awiadamia powiatowego kortl,endan
ta uzup.ełnień,oznacZlając zarazem termin, VI którym 
kandydat ma si.ę zgłosić do służby nadterminowej. 
Na tej podstawie pow1atowy komendan,t uzupełnień 
powołuje kandydat.a~zapomocą k'arty powołania
do służby czynnei, unie,w.ażnia,jąc równocześnie jego 
przydział mobiliz,acyjny. W razie ni,ezgłoszenia Slę 
kandydata z własnej winy do służby nadterminow.ej 
W oznaczonym termini,e --'" riależy uw,aż,ać; iż proś
ba o prz:yj,ęcien.a nadterminowego z'Ostał,a przez 
kandydata co.fni,ęta. W ta,zie z,głoszenia silę kandy
data do służby w oznaczonym terminie ogłasza prze
łożony wskaz.any w ust. 1 mianowanie w . rozkazie 
dżiennym, oraz stwierdza n.a zobowląz.aniu fakt pr·zy
jęcia kandydata do służby nadterminowej i -ogłosże
nia mianowania w rozkazie. 

§ 149. Prośba o p,rzyfęcie do słuzby nadtet
fńmbwej powiM.a być ,ostatecznie zał.aŁwiona w cią
gu 3 miesięcy od daty jej wniesienia. 

§ 150. Tryb mianowania ń,adtefmiiibWYtn 
oraz przedłużania shiżby nacłterminowej w jedfióst
kach niemacierzysŁych marynatki wojennej określlą 
szczególne rozJ<Jaty szela kierb,wnictw,a. marynatki 
~ojennej. 

Mianowanlie n.adterminoWlYm oraz pf.iedłuża.~ 
nie służby nadterminowej podoficerom i szeregoW
com maryn.arki wojennej, przydzielonym do formacyj 
wojska,ptzeproWiadz,ają wlaściwi (§ 146) przełoże
ni marynarki wojennej na wniosek dowódców tych 
fotmacy j w ramach etatów marynarki woj enti ej. 

§ 151. Przelożony wymieniony w § 146, ogla
szając w rozkazie dziennym mianowanie kandydata 
riadterminowym, ogłasza równocześnie datę miano
wania nadterminowym, względnie przedłużenj'a służ
by nadterminowej oraz w przypadku posi,adimia 
przez kandydata stopnia tytuIarnego, stwierdzenie, 
że posiadany przez niegos.Łopień tytularny staje się, 
z dniem mi·anow.ania, stopniem rzeczywistym. 

§ 152. Nadterminowi pełnią służbę We wszyst
kich specjalnościach. 
Do art. 53 i 54. 

§ 153. W razie mianowania nadterminowe
go - zawodowym, służba nadterminoW,a nie ż,a li c,z a 
s i,ę na poczet zobowiąz,an i a do służby w charakterże 
podoficera lub starszego marynarz,a zawoclow.ego. 

Nadterminowy marynarki wojennej ma pie,rw
~zeństwo przed innymi kaildyda tami, posiadającymi , 
równe warunki, w prżejściudo słuiby w'ojs,kowej w 
charakterze podoficera lub starszego marynarza .Zia
wodowego marynarki wojennej. 

§ 154. Nadterminowi otrzymują żołd zalei- . 
iI1~ od posiadanego rzeczywistego sHrpnia wojsko,
wego, oraz dodatek, którego wysokość oKteśkłjct 
osobne przepisy. 

§ 155. Nadterminowy żos,taje ptżertiesion.y do 
rezerwy lub pospo1itego .rus·zenia: 

a) po upływi,e terminu żohowiqz,atiia ~tę do 
służby nadterminowej; ieżeli nie rt,astąpi.ło 
j.e.j przedłużenie! lub zaniianow,a.nie nadter
min,owego - ż.awodciWYińj 

bJ prżed tiplyw~m terminu zóbowiąza.fiia się · 
do służby nadtetirtinbwej: . 
1) ha własną prbśbę, jeżeM zostanie {ma 

uw.z.~lędni,ónaptzeź dbWódoę uprawniD
nego dó miahow.ai1!a nadt~l'rfi1fl.Owych, 

2) wskutek wyboru na posł.a do sejmu lub 
senatora i przyjęcia mandatu, 

3) W przypadkaohdegradacii, 
4) w przypadku co najmnl€j dwukrotnego 

uk.arania dyscyplin.arnego w ciągu jedn,e
go roku sh ... :by karą aresztu, lub tęż 
jedno,razowego ukarania w tym ct,asIe 
najwyższym wymiarem karyaresitu, 
pr~ysługującym w myśl wo5sko,wych 
;prze.pisów :dyscyplinarrtych p·rieł9żotu~
muo urpr.aWlIlienj.ach co najinniej dowód
cy pułku, . ' 

5) w razie uznania go przez komisję woj
skowo-lekarską za zdolnego do śł'tiZby 
wojiskowej w pospbliłem ruszeriiu(ka- . 
tegorja "C" lub "D"). jeż'eli nie otrzymał 
przy mianowaniu nadterminowym . zwol
nienia od w,aru.nku posiadania. kategorji: 
"A" zdolności fizyc.znej do ~ltii.b-y . woj
skowej w maryńaice wojennej (§ 137 
ust. ost.), 

6) w przypadku zt~dukowariia eta,tów. 

§ 156. Pr,!:~niesienie nadt€rmino,wego do re
zerwy lub pos·pol,itego ruszenia; zarządza dowódca 
formacii macierzystej w sposób określony szczegól
nemi rozkazami Mini.sŁt.a Spraw Wojskowych. 

Nadterminowi, prz-eni.esieni do reze'r,wy lub po
spolitego ruszenia, podlegają wszystkim ohowiąz
kom i kbtzyst.ają ze wszystkich praw podoficerów 
i szeregowc.ów rezerwy lub pospolitego tuszenia ma
rynarki wojennej, ustaLonych w ustawie o powszech
nym obowiązku w,ojskowym or,az w rozporządz~niu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marc,a 1928 r. 
o służbie woj.skowej . podoficerów i szeregowców 
marynarki wojennej (Dz. U. R. P. z 1933 r. Ni. 12, 
poz. 85), tudzież w przepisach na ich podstawie Wy
danych. 

§ 151. W cz,asi~ wojny lub uzupełnienia woj- . 
ska, gdy bezpieczeństwo Państwa tego wymaga, 
nadtermi?owi pozostiają nadal w służbie wojskowej, 
zachOWUjąc wszelkie uprawnienia osobiste . . Posta
nowienia § 1305 mają odpowiednie zastosowanie do 
n,adterminowych W czasie pełnienia tej służby. 

. ' 



-:", 

Nt. 65. Dzie.nnik' Us.taw. Poz. 580. 1161 

Przeniesienie do rezerwy lub pospolitego ru
szenIa następuje w czasiedemohilizac# lub zw,alnia
nia określonych roczników do re,zerwy lub pospoli
tego rus.żehi'a, jeżeli nie nastąpiJo przedłużenie służ
by nadterminow,ej lub zamianowanie nadterminowe
go - z,awodowym. 

§ 158. Postanowienia §§ 198 - 202 w spr,a
wie posf'ępowani:a rehabilitacyjnego mają od,powied
me zastosowanie do nadterminowych. 

§ 159. Nadterminowy nie może zasadniczo 
uzyskać zezwolenia na zawarcie związku mał.żeń-
61kiego. VI przypadkach wyjątkowych i Zlasługują
cych n,a szczególne uwzgLędnienie udziela ze,zwole
nia ' n.a zaw,arcie związkumał.żeńskiego szef kiero
,wn.iGtwa marynarki wojennej. 
, Postanowienia §§ 19 - 23 mają odpowiednie 
zas.tosowanie w SiPrawie zawierania małż'eństw przez 
nadterminowych. 
, § 160. :W czasie służby nadterminowej

l1:tt:1:terminowi nie mogą być przyjmowani do szkół 
kształcącyc,h na ofi,c~ró~ rez~rwy lub ' oficerów za
wodo<wych marynar.ki WiOJenneJ. 

Podoficerowie i 

Do art. 55. 

Rozchia.ł IV. 
szeregowcy zawodowi marynarki 

wojennej. 

,§ 161. Podoficerowie i szeregowcy zawodowi 
tnatynarki wojennej stanowią odrębny korpus w ma-
rynarce wojennej. . 

Podział podoficerów i szeregowców zawodo
wych marynarki wojennej, według poszczególnych 
śpecjalności odpowiada podziałowi wymienionemu 
VI § ió. ' 
Do art. 50, 56 i 62. 

§ 162. ,Od kandydata na podoficera i sz,ere
gowc,a z,awodowego marynarki wojennej wymagane 

. ~est ohok warunków wymienionych wart. 62: 
a) posiadanie zdolności fizycznej kategorji "A 

bez zastrzeżeń"; według istniejących prze
pisów <Jceny zdolności fizyc.znej d<J zawo
dowej słUżby woj'skowej w marynarce wo
jennej, stwie,rdzonej świadectwem wojsko
wo-lekatskiem, wystawionem przez wojsko
wy zakład leczniczy (garnizonową izbę cho
rych, wojskowy szpital ' garnizonowy,mor
.ski, <Jkręgowy lub szkolny); 

h) rtieprz~kroczenie w chwili mianowania 28 
,lat, ,a jeśli idzie -o orkiestrantów - 32 lat; 

cJ ukończenie szkoły powszechnej III stopnia 
,lub rówInorzędnej ; 

d) uzyskanie jednej ze specj,alności ,w trybie 
ustalonym w myśl § 11; 

e) przesłużenie co najmniej 2 lat w charakte
rze podoHc,era lub starszego marynarz·a 
nadt~rminowego ma.rynarki wlojennej. 

§ 163. Sz,ef ,kierownictwa maryna,rki
v 

wojen.
:1Ilej może zwolnić w drodue wyjątku kandydatów na 
tawodowych w marynarce wojennej od warunku 
posiadani!a zdolności fizycznej wedle kategorji "A 
bezzastrzeż'eń" (§ 163 ,lit. a) jeżeti przydzi:ał służ
bowy . kandiydata n.ie wytnag.a bezwzgl,ędnie takiej 
~ategorji do pełnieni.a służby. 

W przypadkach zasługujących na szczególne 
uwz,ględnienie, sżef ,kierownictwa marynarki wo
jennej może .zwolnić kandydat6w na zawodoWycH 

·równieżod w,arunku wieku, przewidzianego w § 162 
H:t. h), z tern jednak, że przekroczenie granicy wie
ku ni'B .może wynosić więc,ej niż 1 rok 

Szefowi kierownictwa maryruarki wojennllj slu .. 
ży prawo mianowani.a .zawodowymi także i takich 
kandyda,tów na podo.fic,erów lub szerllgowców za
w<Jdowych marynarki wojennej, którży po'siadają 
cenzus wykształcenia w zakresie szkoły poWiszech
nej I stopnia, jeśli kandydaci ci wbowiążąsię w 
deklaracji (w.zór Nr. 7), uzupełnić posiadane wy'" 
kształcenie do zakresu szkoły powszechnej III stop
nia w ciągu pierwszych 3 l/at służby zawodowej. 

W razie rtiewypełnienia tego zob0wiązania 
podoficet lub szeregowiec zawodowy marynarki wo
jennej zostaje zwolniony ze słtlzby czynnej, óttZ1Y'" 
mując należną od:praw~. 

Do. czasu ttżupełniefiia wyks,ztałt~nj,a w ~akl'l!
sie szkoły powszechnej Ul s to.ptlia , pódulicer ~ub' 
szeregowiec z,awodowy marynarki woj€tliiC!j nie fIlO'" 
że być awansowany h,a wyżsży stopień. 

. § 164. Prośbę Q zamianowanie podoficerem 
lub szereg,owcem . z'awodowym marynarki wojennej, 
należy składać najpóźniej na 4 miesiące przed upły'" 
wam terminu zobowiązania się do służby w charak ... 
.terze nadterminowego. 

. Prośby wniesione po. tym terminie z wifiy kan .. 
dydata nie będą rozpatrywane. 

§ 165. Prośba o przyjęcie do służby zawodo
wej powinna być własnoręcznie napisana i podpisa" 
na przez kandydata na .zawodowego i przedstawiona 
przełożonemu jednostki pływającej lub lądowej zaj", 
mującemu etat co najmniej kapitana. 

Do prośby należy dolącz.'Yć: 
a) odpisy świadectw szkolnych, słwierd.zają

cyeh zakres wykształcenia ogólnego W1 
myśl § 162 lit. cj; 

b) deklarację zawierającą zobowiąz.anie się dQ 
służhy zawodowej (w.zór Nr. 6). 

Przełożony wskazany w ust. 1, dołąc.za do 
prośby kandydata .jego dokument ewidencyjny oraz 
świadectwo wojskowo-Iek'arskie, w,ydane na podsta
wie zbadania stanu zdro\via kandydata przez woj
skowy zaklad leczniczy. 

§ 166. Prośbę kandydata o mi,anowanie ża
wodowym opinjuje przeło,żony jednostki pływaJą
cej lub lądowej, zajmujący etat co najmniej kapita
na, oraz wszyscy kolejni wyżsi przełożeni. 

W opinjach należy zwrócić szczególną uw,agę 
nato, c.zy kandydat posiada pełną zdolność imtru
ow,ania lub pełnienia ohow,iązków służbow;ych wla .. 
ściwychdla danego rodzaju specjalności, oraz tży, 
biorąc pod uwagę całokształt jego służby wojsko
wej, posiada on kwaliHkacje ogólne, co najmniej do
bre, na podoficera lub szeregowca zawodowego ma
ryn,arki wojennej. 

. § 167. Przy zał,atwianiu próśb kandydatów na. 
z/awodowych, nie pełniących służby czynnej, stosu~ 
je się odpowiednio postanowienia §§ 138 ust. 2, 142 
list. 1 lit. c) i ust. 2, 143 lit. c), 144 ust. 2 i 3, 148 
ust .. 2. 



11-62 Dziennik-Ustaw. -Poz. 580. Nr. 65. 

§ 168. Prośba o IPr,zyjęciedo służby zaw?do
.wej powinna być ostatecznie załatwiona W · cIągu 
trzech miesięcy od daty jej wniesienia. 

Do art. 57. 
§ 169. Służbę zlawodową przedłuża dowód

ca, wskazany w § 184 zasadniczo na 3 lata. W przy
padkach, gdy to jest potrzebne dla przejścia. pod.ofi
cera lub s.zeregowca Zlawodowego marynarki wOJen
nej do służby cyw~lnej, można na prośbę interes,?wa
lIlego przedłużyć służbę zawodową na okres kroŁszy 
niż 3 lata. W końcowym okresie służby przedłuża 
się służbę zawodową tyLko na okres czasu potrzeb
ny do całkowitego nabycia prawa do pełnego upo
sażenia emerytalnego. 

§ 170. Odnawianie zobowiązania następuje 
wyłącznie na prośbę podoficera lub szeregowca za
wodowego marynarki wo.jennej. Powi~na być. ouC!; 
przedstawiona prz'ełożonemu jedno~tkl. 'pływ~,JąceJ 
łub lądowej .zajmującemu etat c·o naJmmeJ kapltla~a, 
lIl,ajpóźniei na 14 miesięcy przed upływem ternunu 
zobowiązania. 

Niewniesienie przez podoficera lub s.z.eregow
ca zawodowego marynarki wojennej prośby o od~o
wieniezobowiąz.anila - z wł,asnej winy, lub też me
wniesienie i'ej w terminie, określonym w ust. 1 po
woduj,e przeniesienie podo,ficera lub szeregowca za
wodowego marynarki wojennej do rezerwy l~b p?
spotitego ruszenia po upływie okresu zobowlązama 
,się do służby .zawodowej. Nie ma on również prawa 
do uzyskania stanowiska w trybie i na zasadach 
'określonych W ,art. 88, zachowuje jednak prawo do 
,odprawy. 

§ 171. Podoficer lub sze,l"egowiec zawodowy 
marynarki wojennej, który po upływie pierw~zego 
okresu zobowiązan;,a się do służby zawodowej ,lub 
też po u,pływi,e okresu odnowiol'l.egozobowią~ania, 
zamierza nadal pozostać w służbIe Zlawodowel, po
'winien w terminie określonym w § 170 ust. 1 przed
stawić własnoręcznie napis,aną prośbę o odnowienie 
zobowiązania, dołączla,jąc do niej zobowiązanie się 
do sluż.by z.awodowej (wzór Nr. 6). . 

Przeło.żony j'ednostki pływającej lub lądowej 
zaimujący etat co najmniej kapita~1a, zarządza,. przed 
nadaniem tej prośbie dalszego bIegu, zb.adame sta
nu zdrowi'a kandydata w wojskowym zakładzie lecz
lIliczym,a wydane na podstawie oględzin świadec
two wojskowo-lekarskie dołącza wraz z dokumen
tem ewidency,jnym do prośby. 

Tak uzupełnioną prośbę przedstawi,a ten pr,~e
łożony w drodze słu.żbowej przełożone~u. u'pra~lO
nemu do mianowama zawodowych, opmJuJąc Ją w 
tym kierunku, czy kandydatowi należało?y. służbę 
zawodową przedłużyć, czy też ni2, oraz z j.akLC'h po
wodów. DaLsi kolejni pr.zełożeni opiniują prośbę w 
~en sam sposób. . .. 

Przełożony, uprawmony do ml,anowama za
wodowych, na podstawie kwalifikacyj kandydata 
oraz na podstawie opinji przełożonych, przedłuża 
mu służbę z,awodową na okres cz.asu wskazany w 
§ 169 lub też prośby nie uwzględnia, podając po-
w~. . . 

O decyzji powinien być kandydat zaWIadomIO-
ny pisemnie najdalej na 13 miesięcy przed upływem 
terminu zobowiązania. 

§ 172. Kandydat, którego prośby O p.rzedłu
żenioe służby .zawodowej nie uwzględnLono, może od-o 
wołać się od ' tej decyzji do: 

al Ministr,a Spraw Wojs.Iwwych, j.eżeli prośbę 
,odrzucił s,zef kierownictwa marynarki wo
jennej, 

bl szefa kierownictwa marynarki woje'nnej w 
innych przypadk.ach. . 

Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dnI, 
lic.z·ąc od dnia zawiadomienia kandydata o odmow
nej decyzji. Decyzja przełożonego właściwego do 
z,alatwienia odwo.ł'ania, ,j.est oslateczrna. Powinna o~a 
hyć wydana najpóźniej w terminie 6 tygodni od dma . 
wniesienia ·odwolania. '. 

W razie uwzi}l ędnieni:a odwołania podoficer 
lub szeregowi.ec marynarki wojennej z,ostaje prz,e
niesiony do innej formacji marynarki wojennej pr,zez 
szefa kierownidwa marynarki wojennej. 

§ 173. Kandydat, którego prośby o przedłu
żenie służby zawodowej nie uwzględniono, może 
ubiegać si,ę o nadanie mu stanowiska w administr,acji 
wojskowej lub w służbie crywHno-pańs.twowej, sa
morządowej allbo w przedsiębiorstwach państwo
wiych w trybie i na z:asadach określ,onych w rozp?
rządzeniu Rady Ministrów, wydanem na podstaWIe 
art. 88. 

W r,azi.e nieodnowienia z takim podoficerem 
lub ~zeregowcem z.awodowym zobowiązania do dal
szej służby z.awodowej i nie nadania mu stanowiska 
określonego w ust. 1 - zos.taje on przeniesiony w 
stlan spo,czyn.ku po upływi.e terminu zobowiązania, 
jeżeli odpowiad.a warunk'om okreś,lonym wart. 88. 
W prz,eciwnym wypadku z,ostaje taki podoficer lub 
s,zeregowiec zawodowy marynarki wojennej prze
niesiony do rezerwy lub pospolitego ruszeni.a 
(art. S8-a) ,zachowując prawo do odprawy. 
Do art. 58. 

§ 174. Czas, przez który podoHcerowie i sze
,regowcy zawodowi marynar:ki wojenne.! POZOS~~}ą ~ . 
służ.bie zawodowej przymusowo w razIe mob!lLZlac~l 
lub uzupełnienia wojska, gdy bezpieczeństwo Pań-
stwa tego wymag'a, zalic.za si.ę im całkowide do 
służby zawodowej oraz na poczet złożonego zobo-
,wiąz,ania. . 

Jeśli zobowiązanie wygasło w czasie trwama 
tej służby, mogą oni w ciągu 4 tygodni od daty de
mobilizacji Ilub zwalniania rocznika, do którego na
leżą, przedstawić prośbę o pozostawienie w .dalszej 
służbie zawodowej na okresy czasu przewidzIane w 
§ 169. 

W razie uwzględnienia prośby o pozostawienie 
w dalszej służbie zawodowej, termin zobowiązania 
się liczy się od dnia demobi.liz,acji lub zwolnienia da
nego rocznika do rezerw.y lub pospolitego ruszenia. 

Do art. 60. 
§ 175. Do otrzymania zezwolenia na zawa~

cie .związku małżeńskiego wymagane są od podofi
cerów zawodowych w marynarce wojennej następu-
jące warunki: ' 

al ukończenie 26 lat życia, a jeśl~ idzie o n,ale
ż,ących do personelu latającego lotnictw,a 
morskiego - 28 lat; 

hl posiadanie co najmniej rz.eczywistego stop
ni'a bosmanmata; 
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ej przesłużenie w ' wojskowej służbie z,awodo
wejco najmniej 4 ,Iat. 

Podoficerowie zawodowi marynarki wojennej 
w cz,asie uczęszc.zlania do szkół (kursów) wojsko
wych, a n.ależący do pers,ondu latającego lotnictwa 
morskiego - ponadto w czasie wyszkolenia i w cią
gu 5 lat po ukończeniu go - nie mogą otrzymać ze
zwoleń n.a ,zaw,arcie małżeństwa. 

W, przypadkach wyjątkowyc.h, zasługujących 
'na .szczególne uwz,gl-ędni,enie, może udzielić zwolnie
nia od Wlarunków wymienionych pod lit. a) lub cJ 
szef kierownictw,a marynarki wojennej. 

§ 176. Podoficerom zawodowym marynarki 
wojennej posiadającym warunki do otrzymania ze
,zwolenia na ,zaWlarcie związku małżeńskiego, udzie
'la takiego zezwolenia na podstawie pisemnej proś
by, wniesionej przez podofic,era: 

a) w formacj,ach Hot y - dowódca floty; 
b) w formacjach flotylli rzecznej - dowódca 

flotylli; 
c) w ,innych formacjach marynarki wojennej -

przeł,ożony o uprawnieniach co najmniej 
dowódcy pułku. 

iW prośbie nale,ży wyszczególnić: 
aj imię, nazwisko, wykształcenie, ,zaj,ęcie 

i miejsce zamieszkiania nar,zeczonej i 
b) imiona i nazwiska rodziców lub 'opi,ekunów 

narzeczonej, ich zajęcie i miejsce zamiesz
kani,a. 

Do prośby należy dołączyć: 
1) metrykę urodzenia i świadectwo moralno-

ści narzeczonej, . . . 
2) akt zejścia (metrykę śmierci) poprzedme) 

żony lub męża, jeżeli nar,zeczony lub narze
czona są wdowcem lub wdową, -albo do
kument, slwierdz,ając.y unieważnienie mał
żeństwa lub uzysk,anie rozwodu, jeżeli po
przedni związek małżeński' je~neg~. lub 
'obojga n:arzeczonychzostał Un1ewazmony 
,lub nastąpił r,ozwód, 

3) świadec,two lekarskie zdrowia obojga na:
rzeczonych. 

§ 177. Przeło.żony, wskazany w § 17? po 
,otrzymaniu prośby, jeżeli odpowiada ona wymlemo
uym w §§ 175 i 176 ust. 2 i 3 warunko~, ogł.asz'a 
w terminie 7-dniowym podległym podofIcerom za
wodowym marynarki wojennej tę prośbę, przytacza.-

o jąc w ogłos,zeniu dan.e dotycząc~ osoby nar~ecz:one), 
z żądaniem zgłoszema . do s",:e) wyłączne) wI,~d~

'mości zastrzeżeń przecIw pro)'ektowanemu małzen
stwu. 

Dane wyszczególnione w prośbie oraz zgloszo
tle zastrzeżenia powinny być ,zbadan~ przy O?Po
wiedniem użyciu w tym celu członkow podof.lcer
;skiego sądu koleżeńskiego ~lbo organów "",:'oJsko
wych albo również - v.: razIe p~trzeby-~ywdnych. 

o Po przeprow,adzenm badan pt2;ełozony, wy
mieniony w ustępie pi~rwszym! ~yda)e'po upływ~e 
trzech miesiięcyod dnm wlllesl~~la p~osby, decyz~ę 
w sprawie zezwolenia na zawarCIe ZWIązku małzen
~kiego (wzór Nr. 1). 

Od odmownej decyzji niema środka prawnego. 

§ 178. Przepisy §§ 22 i 23 w sprawie zawie
~rania .małżeństw przez podoficerów i szeregowców 

maryna,rki wojennej mają odpowiednie zastosow.a
nie również do podoficerów .zawodowych marynarki 
wojennej. 
Do art. 61. 

§ 179. Rozwiązanie stosunku służbowego 
z podoficerem lub szeregowcem zawodowym mary
narki wojennej przed upływem terminu zobowi,ąza
uia wskutek orzeczeni'a komisji dyscyplinarnej · na
stępuje: 

aj w myśl wojskowych przepisów dyscypHnar
nych; 

b) w razie dwukr'otnej ujemnej kwalifikacji, 
otrzymanej w ciągu półtora roku, .a stwier
dzającej nienadawanie się na stanowisko 
zawodowego w marynarce woj,ennej. 

§ 180. Podoficera lub szeregowca zawodo
wego marynarki wojennej kwalifikuje przełożony 
jednostki pływającej lub lądowej zajmujący etat co 
najmniej kapitana oraz kolejni wyżsi przełożeni do 
przełożonego o uprawnieniach dowódcy pułku włącz
nie. 

Kwalifikacje są wystawiane półrocznie. 
§ 181. Jeżeli w półrocznej kwalifikacji pod

oficer lub szeregowiec zawodowy marynarki wojen
nej otr.zymałod wszystkich kwaHfikującrych prze~~
żonych ujemną opinię, stwierdzającą brak ~W~hfl
kacyj na z,awodowegQ, przetożony o uprawmemach 
dowódcy pułku zawiadamia ,go o tem przy r,apor
cie, udzielając mu jednocześnie ostrzeżenia, że w ra
zie otrzymania ponownej ujemnej kwalifikacji pół
rocznej wciągu następnego roku, shosunek służbo
wy zostanie z nim rozwiąz,any. 

Fakt udzielenia ostrzeżenia zost'aje spislany 
protokólarnie, podpis,any przez interesowan'ego pod
oficeria lub szereg,owca zawodowego marynarki wo
jennej oraz złożony w jego aktach personalnych. 
Pozatern przełożony udzielający ostrzeżenia ogłasza 
je w rozkazie poufnym formacji. 

Otrzymujący ostrzeżenie zostaje przeniesiony 
w obrębie formacji. Jeżeli przełożony udzi,eI,ający 
ostrzeżenia uznaje z,a konieczne przeniesienie ostrze
żonego do innej formacji, przedstawia umotywowany 
wniosek o pr.zeniesienie przełożonemu, wskazanemu 
w § 49 ust. 2. 

§ 182. W razie otrzymania przez podoHcer,a 
lub szeregowca zawodowego marynarki wojennej 
uj.emnej kwali.fikacji po raz drugi w ciągu półtora 
roku, przełoiony o uprawnieniach dowódc;y pułku 
z,awi:adami,ao tern przy raporcie interesowanego 
podoficera lub szeregowca zawodowego oraz wy
znacza komisję w składzie jednego oficera sztab~
wego - a w jego braku jednego ze starszych kapl
t,anów - jako przewodniczącego, oraz dwóch ofice
rów młodszych jako członków. 

Przewodniczący i członkowie komisji nie mo
gą być przełożonymi kwaliHkowanego podoficera. 

Komisj.a badała całokształt spraw dotyczących 
kwalifikacyj ujemnie skwalifikowanego, przyczem 
przewodniczący powinien zasięgnąć potrzebnych in
formacyj od opiniujących, jak również prze~łuchać 
opinjowanego i zbadać przytoczone przez mego w 
przesłuchaniu przedstawienia faktyczne. 

Po przeprowadzonem badaniu przewodniczący 
komisji przeds,tawia przelożonemu wymienionemu 
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'Vi ust. 1 wniosek, czy ma n-as,t.ąp,ić rozwiązanie sto
sunku służhowego z ujemnie skwalHikowanym pod
oficerem lub szeregowcem zawodowym marynarki 
wojennej. 

Decyzja przełożoneg,o, wymienionego w ust. l, 
jest ostateczna. 

§ 183. POWlołanie komisJi następuje również, 
jeśli w razie otrzymania przez podoficer,a lub szere
,gowca zawodowego , marynarki wojennej ujemnej 
~pinji po raz pierws,zy - opinj,e przełożonych kwa
lifikujących są ro,zbieżne. 

Komisj,a przestrzega w toku czynności zasad 
podanych w § 182 i w wyniku post.ępowania przed-
5t,awia przełożonemu () u.prawnieniaah dowódcy 
pułku wniosek, czy os,uzeżenie ma być udzielone. 

Decyzja przełożonego wymienionego w ust. 2 
jest ostateczna. 
Do att. 63. 

§ 184. Prawo mianowania ,zawodowymi ma
rynarki wojennej -oraz prawo przedłużania służby 
z,awodowej służy szefowi kier,ownictwa marynarki 
'Wojennej, który uprawnienia swe w tym zakresie 
może przekazać dowódcy floty i dowódcy flotylli 
'~zecznej w obrębie podległ;ych im formacyj. 

§ 185. Przełożony uprawniony do mianowa
nia zawodowym oraz do przedłużenia służby ~awo
dowej powinien przed wydaniem decyzji upewnić się 
czy istnieje wakans w stopniu posiadanym prżez 
kandydata na zawodowego oraz czy przez miai:i.o
Wanie zawodowym nie zostanie przekroczona gra
nica dopuszczalnych mianowań, us.ta}.ana corocznie 
prze,z szefa kierownictwa marynarki wojennej. 
bo att. 64. 

§ 186. Mianowanie zawodowym oraz prze
dłużenie służby zawodowej winno być ogłoszone w 
,rozkazie dziennym formacji, do któr~j stanu faktycz'
'nego należy mianowany. 

, W rozkazie należy w;yszczególnić datę miano
wania lub pr,zedłużenia służby zawodowej, oraz w 
przypadku posi'adania przez mianowanego stopnia 
tytularnego stwierdzić, że posiadany przez niego sto
pień tytularny staje się stopniem rzeczywistym. 

Mianow.anie zawodowym lub przedłużenie 
służby zawodowej należy stwierdzić na deklaracji 
(w.zór Nr. 6). 
Do art. 65. 

§ 187. PodoHcerowie zawodowi marynarki 
wojennej wszystkich specjalności, z wyjątkiem or
kiestrantów, o których postanawia § 188, mógą być 
a 'w ansowani: 

a) na stopień bosmana, jeśli w rzeczywistym 
stopniu bosmanmata przesłużyli co najmniej 
24 miesiące, odbyH odpowiednią praktykę 
oraz ukończyli z pomyślnym wynikiem kurs 
bosmański; 

b) na stopień starszego bosmana, jeśli w rze
czywistym stopniu bosman.a przesłużyli co 
najmniej 36 miesięc'Y i posiadają CD naj
mniej bardzo dobrą opinję w ciągu dwóc,h 
ostatnich półrOc.zy; 

c) na stopień chorążego maryn'arki, jeśli w 
;rzeczywistym stopniu starszego bosmana 
przesłużyli co najmniej 48 miesięcy, nie 
mają przekroczonych 42 lat życia, mają 

łącznie co najmniej 10 lat służby Mwodo'" 
wej, .z tego co najmniej 3 laŁa w swej sp,e
cjaLnośd, ukończyli z pomyślnym wynikiem 
kurs chorą.żych ma.rynarki wojennej (§§ 102: 
i 103) i posiadają co najmniej bardzo dobr4 
opinję w ciągu c.zterech ostatnich półroczy. 

§ 188. Podof,icerowie ,zawodowi matynarki 
wojennej - orkiestranci mogą być awansowani: 

a) na stopień bosmana-orkiestranta, jeśli w , 
rzeczyWiłstym stopniu bosmanmata przes.łu
żyli co najmniej 36 miesięcy, or.az żłoiJyH 
z pomyślnym wynikiem egzamin określony, 
w instrukc;j,ach wyszkolenia marynarki wo
jennej; 

b) na stopień st,ars,zego bosmana-orkiestranta, 
jeśl.i w rzeczywistym stopniu bosmana. prz.e~ 
służyli co najmniej 48 miesięcy, ot,aż pó
is1adaj.ą. co najmniej bardzo dobrą opinję w: 
ciągu osŁ,atnich czterech półroczy; 

c) na stopień chorążego marynarki - orkie'" 
stranta, jeśli w rzeczywistym stopniu star'" 
sżego bosmana przesłużyli co najmniej 5 lat, 
mając CD najmniej 14 Lat służby zawodowej,' 
złożyli egz,amin przewidziany w instrukcjach 
wyszkolenia marynarki wojennej, a ponadtO! 
posiadają co najinniej bardzo dobrą opinję w; 
ciągu 6 ostatnich półroczy. 

Do art. 76. 

§ 189. Prawo przeniesienia podoficera lub sze
regowca zawodowego marynarki wojennej w stan 
nie czynny służy szefowi kierownictwa marynarki 
wojennej, który może uprawnienia swe w tym za
kresie z wyjątkiem przypadku przeniesienia z po
wodu zredukowani.a etatów - przekazać dowódcy 
floty i dowódcy flotylli rzecznej w obrębie podleg
łych im formacyj. 

PrzenieSienie podoficera lub szeregowca zawo..; 
dowego marynarki wojennej w stan niecżynny, ogła
sza dowódca formacji w rozkazie dziennym, podając 
przyczynę przeniesienia i dzień od którego zaczyna 
się stan nie czynny. Dane te należy uwidocznić rów>
nież w aktach personalnych przeniesionego. 

Podoficer lub szeregowiec zawodowy marynar
ki wojennej przeniesiony w stan niecżynny obowią
zany jest o każdej zmianie swego adresu zawiadomić 
dowódcę formacji macierzystej. 

§ 190. Podoficerom i szeregowcom zawodo
Wym marynarki wojennej przeniesionym w stan nie
czynny z powodów określonych w pkt. 1 - 4 art. 76, 
nie przysługuje prawo noszenia munduru: 

a) w czasie wykonywania czynności,związa~ 
nych z wykonywaniem zawodu cywilnego,; 
lub z zajęciem handlowe m albo przemysło:
wem; 

b) w lokalach, do których jesf wzbroniony 
wstęp oficerom i podoficerom służby czyn
nej; 

c) przy wszelkiego rodzaju kwestach, zbiÓr
kach i t. p. jak również w czasie asystowa
nia przy nich; 

d) w czasie postępowania rewizyjno-lekarskie
go, wdrożonego z ' powodu choroby psy-
chicznej. . 

' . '-.. . 

,.i 
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W razie dopuszczenia się przez podoficera lub lub praktyki jest warunkiem uzysk,ania stanowiskia, 
szeregowca zawodowego marynarki wojennej w sta~ określonego wart 88, podoficer lub szeregowiec ta· 
nie nie czynnym czynu hańbiącego, stwierdzonego ki ma być uważany za od,m,awiającego przyjęcia z,ao· 
prawomocnym wyrokiem sądowym, lub w razie nie~ . Harowanego mu st,anowiska (art. 88-a). O fakde, 
gdpowiedniego zachowania się w mundurze, komen- czy n~eukończenie kursU (pI1akty.ki) Iiastąpiło z w:1~ 
dani najbliższe go garnizonu może zabronić takiemu ' ny podoficera lub szeregowca :zaw'odowego maryn,ar~ 
podoficerowi lub szeregowcowi noszenia munduru ki woj.ennej, decyduje Minister Spraw Wojskowych 
wojskowego na czas . pozostawania w stanie nie~ n.a podstawie opinji komisji kwalifikacyj.nej, Us.t,and'~ 
czynnym. wianej w trybie rozporządzenia Rady Ministrów, wy-

. Zarządzenie to zostaje uwidocznione w legity~ danego na podstawie ,art. 88 ust. ost. 
macji osobistej podoficera lub szeregowca zawodo~ 
wego, jak rownież w ewidencji, prowadzonej przez § 195. Jeżeli: podoficer lub szeregowiec z·awo~ 

. dowódcę formacji macierzystej. . dowy marynarki wojennej w czasie trwania urlopu 
pliagnie zmi enić rodzaj p r.akty.k i lub kursu, musi ;na 

§ 191. Podoficerowi lub szeregowcowi zawo~ to uzyskać zezwolenie przełożonego 'o uprawnieniach 
dowemu maryn.arki wojennej, przeniesionerriu w co ruajmniej dowódcy pułku. Przet.ożony udżielita
st~n nieczynny z powodu wyboru ria posła do sejmu kiego zezwoleni,!!, jeżeli zmiana rodzaju kursu lub 
lub senatora (att. 76 pkt. 5) przysługuje prawo nosze~ praktyki jest koriiecżna dla uzyskania stanowiska 
riiii munduru: ckreśl onego w ,art. 88,. 

a} w dniach świąt narodoWych, Czas urlopu nie może w sumie przekracziac 6 
'b} w razie uczestnic:zenia w święła.ch i uro-~ miesi.ęcy. 

czystościach p' ulkowych, D t 78 o ar. • 
c) Vi 'czasie uroczystości rodzinnych. § 196. Na okres clzasu następujących po soMe 

bo art. 17. 6 miesięcy, prżez które podoficer lub szeregowie.c 
§ 192. UrLopu dla ceLów -odbycia kursu lub 'zawodowy marynatki wojenn~j nie ' może pełnit tźyi1.~ 

praktyki udziel,a się z,asadniczo w ciągu ostatni,ch ,nej służby wojskowej ż powodu złego stanu żdrowia 
4 miesięcy mocy zobowiąZlania się do służby zawo- (art. 78 ust. 1) skbada się czas choroby i leczenia, 
dowej. Jeżeli jednak · ro-dżaj ku,rsu lub praktyki (np. oraz u?zielone mu urlopy lecznicze (zd.rowotne lub 
zegLuga wodn.a, praktyka rolna) tego wymag1a, ur~ kuraCYJne). 
lop ID'oże być udzielony także wcześniej, jednak nie Jeżeli po upływie 6 miesięcy, podoficer lub 
wcześniej jak w ciągu roku przed upływem terminu szeregowiec zawodowy marynarki wojennej, nie mo~ 
z,óbowiąz.ai11a do służby żawodowej. że ,z powodu złego stanu zdr'owia pełnić nad,al czyn· 

Pódstawlę udżielenia ttrlopu stanowi. zaświad- nej służby wojskowej piwi,nien być przedstawiony 
c~enie, że odbycie kursu lub praktyki jest konieczne wojskowo-lekarskiej komisji rewizyjnej, która ór.że~ 
dla otrzymania stariowiskabkreslonego wart. 88 ka.o stopniu zdoln:ości fizycznej do slużby woisko~ 
oraz, że podofiCer Lub szeregowiec z.awodowy hędzie we). 
przyjęty na kurs ,a~bb pra;ktykę. Zaświadczenie po~ Przenies~enie w stan nieczytlny może nastąpić, 
winno określać ,cżas i termiIi trw,ania .kursu lub gdy wojskowo-lekarska komisja rewizyjna stwierdzi 
praktyki, oraz zasadniczo powinno być przedstawi,ó- czas.ową niezdolność podoficer,a lub szerego"W'ca 'za· 
rle rówri·ocześnie z prośbą o udzieleni.e urlopu. Dlu- wodowego marynarki wojennej do służby wojskowej. 
go§ć urlopu usŁala się według Czas·u trwania kursu 

d d
k Do art. 79. 

lub praktyki, w Żiadnym je nak przypa u nie może § 197. W razie niepowołania podoficera lub 
prżeki'-aczać 6 miesięcy. , szeregowca zawoaowego marynarki wojenń~j, zn,aj~ 

§ 193. Urlopowanemu w myśl art. 77 nie przy~ du.jącego się w stani,e niec,zynnym z powodu zr~dit~ 
sługuje prawo do noszenia munduru w czasie prze· kowania etatów, d.o służby czynnej, zostaje on po 
'bywariia .ha urlopie. upływie 18-tu miesięcy przeniesiony do rezerwy lub 

pospolitego ruszeni'a, jeżeli nie nabył praw do zao-
§ 194. Podoficer lub szeregowiec zawodowy patrzenia emerytalheg,o. 

marynar:ki wojennej, który bez włlasnej winy przer- Czas przebyty z powodu zr,edukowani!a etatów 
w,ał Lub zaniechał tpMktyki, ,aJho uczęszc,zani,a na w stanie nieczynnym zalic.za się do wojskowej służ. 
kurs, moie w dals.z.ym czasie odbywania służby z~- by z.awodowej. 
wodowej otrzymać urlop na okres potrzebny celem 
uZ1.lpełnienia kursu lub pr.aktyki, nie prze,kraczający Do art. 80. 
jednak łąc.znie z po,przednio otrzymanym 6 mie- § 198. W razie dostania się podoficera lub 
sięcy. szeregowca z,awodowego marynarki wojennej do nie~ 

Pódoficer lub szeregowiec ż,awodowy maryn ar- woli (zlaginienia na terenie działań wojennych), prze
~i wojennej, który bez własnej winy nie ukończył łożony jednostki pływającej lub lądowej zajmujący 
kursu (praktyki) z wynikiem potnyślnym, wraca do etat co najmniej kapitana, spisuje protokół, w którym 
swo:jej formacji i po upływie okresu zohawi,ązania usta},a czas i bliższe okoliczności dotyczące dosŁa
si.ę zostaje p,rzeniesiony w stan spoczynku,' j.eśH od~ ni.a się do niewoli (zaginienia na terenie dziahń wo~ 
pbwi,ada warunkom ustawy emerytalnej. jennych). 

Natomiast podoficer lub szereg,owiec zawodo- Po upływie 30 dni od dnia dostania się do nie-
wy marynarki wojennej, który z wlasnej winy nie woli lub dn:a zaginieni:a, dowódca fo rmacji skreśla 
ukończył kursu lub praktyki, nie ma prawa do po- takiego podoficera lub szeregowca ze stanu faktyc.z
nowIiego okzymania urlopu. Jeżeli odbyci<e kursu nego formacji, zawiad.ami'ając o tem właściwego po-
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wiatowego komenruanta uzupełnień - protokół zaś 
przesyła pr.zełoż'onemu, ws,kazanemu w § 189 ust. l, 
który zarządza przeniesienie podoficera lub szere
gowc,a w stan niec,z,ynny z dniem skreślenia ze stanu 
faktycznego formacji. Przełożony ten po wydaniu 
zarządzenia o prz,eniesieniu w stan nie czynny, prze
syła protokół do d.owódcy formacji macierzystej, ce
lem dołączenia go do ,aktów personalnych danego 
podoficera lub szeregowc.azawodowego. 

_ § 199. Podoficer lub szeregowiec zawodowy 
marynarki wojennej obowiąizany jest zameldować się 
niezwł-ocznie po powrocie z niewoli u dowódcy naj
bliższej ,jednostki wojskowej wzglęanie na najbliższej 
placówce polskiej służby dyplomatycznej (konsular
nej). Dowódc,a ten (kierownik placówki) - po spi.sa
IJ,iu z podofi.c,erem lub szeregowcem protokółu, usta
lającego czas, miejsce 'l sposób zameldowania się, 
o~:lsyła go do fo rmacji macierzystej (zapasowej), do 
której należy odesłać również protokół zameldowa
nia się. 

, Dowódca formacji macierzystej zarządza prze
prowadzenie postępowania rehabilitacyjnego, które 
ma na celu stwierdzenie, czy dostanie się do nie
woli (zaginienie na terenie dzi,ał.ań wojennych) na-
stąpiło z przyczyń uspf'iawiedliwlonych. -

§ -200. Podstawę postępowani.a rehahilitacyjne
go stanowią protokóły spi,s,ane w myśl § 20'0 ust. 1 
'oraz w myśl § 2.01 ust. 1. 

Postę:powanie rehabilitacyjne przeprowadza 
komisj,a rehabilitacyjna wyzn;aczona przez dowódc'ę 
formacji macierzystej (zapasowej), w skład której 
wchodzą: 

a) ofi.cer sztabowy marynarki wojennej jako 
prz,ewodniczący,' . 

b) dwóch oficerów młodszych maryniarkI wo-
jennej jako członkowbe. . 

Decyzja komisji ,zapada -w-iększośdą głosów. 

§ 201. W obecności wyznaczonej komisii reha
bilitacyjnej podoficer lub s.zeregowi.eczawodowy 
marynarki wojennej składa wy~aśnienia, kt.óre, k.oml
sja rehabilitacyjna bada co do ich prawdzlwoSCl lub 
wiarog,odności. .. . 

Z postępowania tego zostaJe spIsany p~~tokoł 
.rehabilitacYiny (wzór Nr. 8), na którym komISJa re
habilitacyjna umieszcza swą decY,:ię, P?czem ~wra
'ca wszelkie akta dowódcy formaCjI macierzystej (za
pasowej). 

§ 202. Stwierdzeni,e prze,z komisję rehabilita
cyjną, że dostanie się do niewoli (za~ini~ni~ na tere
nie dzi,ałań wojennych) było usprawledhwlOne uwa
ża się za rehabilitację, co należy uwidocznić w ak
tach personalnych danego podoticera lub szere-

gowcaJ, . k .. h b'l't . t' d' . d eżeli omISJa re ,a 1\ I aCYlna s wler Zl, ze o-
stanie się do niewoli (zaginieni,e na terenie dziata~ 
wojennych) było nieusprawied~!,wion~, lub t~ż budZI 
wątp,liwości, dowódca formaql macIerzyste) (;zap~
sowej) przesyła akta właściwemu prokur.atorowl WO}
skowemu, lub sądowi polowemu, celem prowadzema 
'dalszych dochodzeń, przekazując do ich dyspozycji 
również podoficera lub szeregowca, 

Jeżeli postępowanie sądowe wszczęte stosownie 
do postanowień ustępu drugiego nie zostało zakoń-

czone wyrokiem skazującym za n.ieusprawiedliwione 
dostanie się do niewoli (.z,aginienie na terenie d.zia~ 
łań wojennych), rehabilitację uważa się za przepro:; 
wadzoną, . .. 

Rehabilitacj.a powoduje zaliczenie cz.asu pr?:e,~ 
byw,ania w niewoli (zaginienie na terenie działań wo~ 
jennych) do czasu służby zawodowej. . 

Do art. 81. 

. § 203. Podstawą przeniesienia podoficera lub 
s'Zeregowc,a z:awodowego marynar:ki wojennej w stah 
nie czynny z powo,du wyboru na posła do sejmu 'lub 
sen:ltora jest list wierzyteLny, wydany przez, komis:i,ę 
wybo,rczą, lub legitymacja, wydana p rzez bIUro seJ~ 
mu lub senatu, . 

W sprawie zwolnienia ze służby czynnej pod;. 
oficera lub szeregowca z,awodowego marynarki wo
jennej wskutek wyboru rt-a posta do se,jmu łub sen~~ 
tora mają odpowiednie zastosowanie pos-tanowiema' ,' 
§ 24 ust. 2 i 3. " 

Z chwilą wyg,aśnięcia mandatu podoficer lub 
szere,gowiecz:awodowy marynar-kiworjennej powi;. 
nien natychmiast zameldować się u dowódcyfornia- , 
cji macierzystej, który ,z,arządz.a niezwłocznie prze-
niesienie go do stanu czynnego. 

Do art. 82. t ... 

§ 204. Podoficer lub szeregowiec zawodowy 
marynarki wojennej w sŁanie spocz~nku nie ma pra" 
wa noszenia munduru wojskowego w następujących 
przypadkach: 

'a) przy wystąpieni,ach noszących charakter po
lityczny (np. udział. w wiecach, zebr,ani:ach, 
pochodach i t. p., . - I 

b) w czasie wykonywania obowiązków wypły. 
wających z .zajmowanego przez niego sta< 
nowiska w s.łużbie państwowej, s.amorząd.o
wej, lub w przeds~ębiorstwach państwowych, 

c) w czasie wykonyw,ania - czynności związa
nych z wykonywaniem zawodu cywilnego, 
lub z.aj'ęciem handLowem albo przemysło
wem, 

d) w lokalach, d,o których jest wzbroniony 
wstęp oficerom lub podoficerom w ,służoo-e 
czynnej" 

e) przy wszelkiego rodzaju kwestach, zbiórkach 
i t. p., jak również w cz,asie asy,stowania przy 
nich, 

f) w czasie przebywan-ia w areszci-e tymcza$o
wym sądówkamych powszechnych, lub oc:
bywania kary pozbawienia wolności w po~ 
wszeohnych zakładach karnych, . . 

g) w razie powołania do świadczeń osobi.sŁychi 
lub wojskowej służby pomocni-c.zej. 

Podoficerowi i szeregowcowi z,awodowemu ma .. 
rynarki wojennej w stanie spoczynku nie przysługuje 
prawo no'szenia munduru w przypa-cLk1ach choroby, 
powodującejz.aburzeriia psychiczne, co powinno być 
stwierdzone świadectwem lekarskiem. Zarządzenie 
o zakazie noszeni,a munduru wydaje w tym przypad .. 
ku komendant najbliższego garnizonu, uwidacznia .. 
jąc to zarządzenie w legitymacji podoficera lub sze" 
regowca. 

§ 205. W razie dopuszczenia si,ę przez pod
oficera Lub s,zeregowc,a zawodowego m-aryna,rki wo .. 
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jennej wstanie spoczynku,........ czynu: hańbiącego, 
.stwierdzonegO' -pr'awomocnym wyro,ki~m lSądowynn~ 
fUQ w razie nie'Odpowiedniego ~achowan,ia się wmun
atihe, . komendmt najbliższego gamizon;u ' może za
bronić mu n'Osz,en~a munduru wojskowego na czas do 
f> miesi'ęcy. Zarządzenie to zostaje doręczone zainte
resowanemu przez powiatowego komendanta uzu
pe.łnień, który istotną treść ' t.ego z,arządzenia wpisu
je do legitymacji podoficera lub szereg'Owca, . jak 
również uwidacznia ją w ewidencji wojskowej. 

,W terminie dni 14, licząc od dn.ia doręczenia 
.zar,ządzenia, pra;ysługuje podoficerowi lub szer,egow
~ow:i zawodowemumaryn>arki w;ojennej prawo z·a
tal.enia - przez powiatowego komendanta uzupeł
Di;eń ,- do szefa kierownictwamarynar,ki wo~.ennej, 
który sprawę zał,atwi,a ostatecznie. Zażalenie nie ma 
.~k1l,tku odraczającego. 
" Zdj·ęcie munduru n.astępujez dniem doręcze-

.ni·a zakazu n.oszenia. 
(' Poupł'Yw,i,e termi:nuzakazu noszeni,a munduru, 
może podoficer Lub szeregowiec zawodowy marynar-
1!ti wojennej w stanie spo cz.yn ku prosić o wymianę 
.~E}gitymac.ji na inną, w której nie będzie adnotac,j,i 
.wspo·mnianej w ustępie 1. Koszt spo·rządzenia nowej 
J~gitymacji ponosi proszący. 

§ 206. S,z.ef kierownictwa marynarki wojenn~.! 
może na wniose:k komendanta garmzonu, ,zabroruc 

'poooficerowi lub szeregowc'Owi zawodowe~mu mary
-nar.ki wojennej w stani'e spoczynku nosz,em,a mundu
,runa c,zasdłuższy niż 6 miesięcy, lub nawet na sta
łe, gdy podoficer lub szei:ego~iec dopuścił s~ę czy
nu hańbi-ącego, co z·ost.ało stwl'erdz,one wyroki,em są
dowym, ,lub też zachowuj,e się vi mundurze w spo
sÓb uwł'ac.zający godności munduru. 

. Od ~arządzeniatego niema odwołania. 
'. . Zarządzenie o zakaZie nos.zenia munduru wpi-
slij~ p,owiatowy komendant ~up~łnień w. legitxmacji 
podoficera lub sz.eregowca l w Jego ,ewldencJl wOJ
skowej. 
. .' Minis.ter Spraw Wojs,kowych m'Oże na prośbę 

. pOdoficera lub. szereg.owca, który na. sku~ek ~~rzą
dzenia szef.a kier-owlUlctwa marynarki WO,l'enne.J po-

' z;bawiony został prawa noszenia munduru na stałe, 
_przyw,róci,ć mu to prawo w wyjątkowych i na szcze
gólne uwzgl.ędnienie zasługującyoh przypadkach. 

' Do art. 84. 
-, § 207. Prz,eniesienie w stan spoczynku pod-
oficera lub szere,gowca z.awodoweg'O marynarki W'O

, jennej z,arzą&,a szef kierownictwa marynarki wojen
-nej na wniosek przełożonego, posiadającego upr,aw
, nieni,a co najmniej dowódcy pułku. 

§ 208. Szef kier'OwnJ.ct~a marynarki wojennej 
oraz dowódca formacji, do której stanu faktycznego 

. należy podoficer luh szeregowiec zawodowy mary
narki wojennej, ogłaszaj,ą w rozk,azie przeniesienie 
podoficera lub szeregowc,a zllwodowego w stan spo
c.zynku, przytaczając przy.czyrię pr.zeniesienia 'Oraz 

' je,go datę. Datą tą ma być 'Ostatni dzień określ.onego 
, miesiąca k,al endarz owe go. 
. Do art. 85. 
.' § 209. . Podoficer lub szeregowiec zawodowy 

marynarki wojennej, który w czasie i wskutek peł
nienia służby wojskowe.j w marynarce wa:jennef stał 

się nie,zdoLnym do pełnienia czynne; służby, może' 
wnieść pmśbę o dalsze pozos.tawienie go w służbie 
zawod'Owej mimo posiadan,ej ' kategorji "E'~ ·. zdolno
ści fizycznej, jeżeli: 

al pozostaje ~es.zc'ze w ,służbie czynnej, 
b) nie ·nabył j,eszcze upr,Aw.nień emerytalnych 

w taki,ej wysokości, któreby mu pr.zysiugi
wały po przesłużeniu czynnie 20 lat.. . 

Prośbę ' należy wn'ieść w drodze służbowe,j do 
'Ministra Spraw Wojskowych belzpośrednio po uzna
niu prosząceg·o przez woj'skowo-lekarską komisję -re
wizyjną 'z,a trwale niezdolneg-o do s,łużby wojskowej. 

Prośbę opinjuje przełożońy jednostki pływają
cej lub lądowe,j zajmujlącyełat co najmniej kapitana 
i kólejIJi wyżsi przełożeni w tym ki,erunku, . czy .pró
szący. mim'Oposiadania kategorji "E" zdolności ' fi
zycZll1ej, może być użyty w 'służbie wojskowej, W ja
kim jej dlzi,ale, oraz czy prośha jego ze w.z.ględuna 
,eał'Okształ,t ' jego służby wojskowej oraz jego dotych
czasow,e . 'opinie, zasługuje na uwzględnienie. ' 

Szef kierownictwa marynarki wojennej, na sku
tek wniesionej prze.z podoficera lub sz.eregowca za
wodowego marynarki wojennej prośby o poz'Ostawie
n:ie w da·lsz,ej służbie zawodowej, wstrzYlI!ujesi,ę od 
c,zynności zwią'zanych z przeniesieniem takiego pod.
ąficera lub sze.reg'Owc.a w st.an spoczynku - do cza
su decyzji Ministra Spr.aw Wojskowych. 

§ 210. P.odoficer lub szeregowiec zawodowy 
marynarki wojennej, z którym rozwiąz,ano stosunek 
s.łużb'Owy z powodu zupełnej niezdolności do służby 
wojskowej, o ~le nie pl"'zechodzi w stan spoczynku, 
z.atrz.ymuiepo,siadany stopU!eń wojskowy, a celem 
określenia jego stosunku do służby wojskowej, do
daje si'ędo nazwy posiadanego przez niego stopnia. 
wyrazy: "poz,a służbą". 

. Do art. 86. 

§ 211. PodoHcer lub szeregowiec z.awodowy, 
marynarki wojennej, prz.eniesiony w stan spoczynku, 
może być powołany do sł~żhy czynnej priZez Ministra 
Spr.aw Wojskowych w cz,asiie mobilizac,ji lub uzu
pełnienia wojska, gdy bezpieczeństwo Państwa tego 
wymaga. . 

W razie powolania podoficera lub szeregowca 
zawodowego marynarki wojennej w stanie SPOc.zyn
ku do służby c.zynnej, dowódc,a f.ormacji . ogła.sza w 
rozkazie dziennym wcielenie powoł/anego do stanu 
f.aktycznego formacji 'Oraz jego przydz.ial . 

Z dniem wcielenia powołany traci prawu do 
poprzednio przyznanego mu zaopatrzeni.a emerytal
nego, la ·otrzymuj,e uposażenie przywiązane do tego 
stopni.a wojskowego jaki posiada, pr,zyczem ·czas 
czynnej służby z·alicza się mu do wysługi emery-
talnej. . 

Do art. 87. 
§ 212. ZwolnienLe podoficera lub szere.gowca 

zawodowego marynarki wojennej na własną prośbę 
ze służby zawodowej przed upływem terminu zobo
wiązanj,a może nastąpić tylko wyj'ątkowo w przypad
kach ,zasługu.jących na szczególn.e uwzględnienie 
przez przełożonego, wymieni'onego w § 184.Poclofi
cer lub szere~owiec zawodowy marynarki wojennej 
może być na w,ł.asną prośbę ,zwolniony ze służby za
wodowej przed upływem te,rminu z obowiązaniICl., je" 
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ieli jest to konieczno celem przejści.a do służby cy
wilno - państwowej, s,amorządowej lub w przedsię
b10rstwach państwowych po przesłużeniu w charak
terze zawodowego co najmniej 6 lat. 

§ 213. Przeniesienie p odoficer,a lub szeregow
ca zawodowego marynarki wojennej do rezerwy lub 
pospolitego rus,zenLa zarząc1z,a dowódca formacji ma
cierzystej w sposób 'określony sz,ozególnemi przepi
~'ami Ministra Spraw W Qjskowych. 

Podoficer lub szeregowiec zawodowy marynar
,Id Wioj,ennej, przeniesiony do 'rezerwy lub pospolitego 
:t1.l;szenia, podlega wszystkim obowiązkom i korzy
sta ze wszystktch praw podoficerów i s,zercgowców 
rezerWiy lub pospolitego ruszenia marynar,ki wojen
nej, ustalonych w ustawie o pows.zechnym ohowiąz
ku wojskowym oraz w rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 11, 'O służbie 
,wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki 
wojennej (Dz. U. R. P.z 1933 r. Nr. 12, póz. 85), tu
dzi.eż w przepisach na ich podst.awie wydanych. 

§ 214. Podofic,er lub sz,eregowiec z,awodowy 
mąrynarki wo,jennej, przeniesiony do rezerwy, jest 
wolny od odbyw,ania ćwiczeń rezerwy, jeź,eli ukoń
c,zyłz wynikiem pomyślnym kurs bosmański (§ 101). 

Inni podoficerowie i sz,eregowcy zawodowi ma
rynarki wojennej, pr'zeniesieni do rezerwy, z,ostają 
powolani do odbywania ćw.iczeń na ,ogólnych zasa-
dach. ' 

PodoHcer lub szeregowiec zawodowy mary
~arki Wiojen~ej, prz,eniesiony do rezerwy lub pospo
lrtego ruszema z powodu degradacji, nie moż,e otrzy
mać przydziału mobilizacyjnego do tej formacji w 
~tórejZlOstał zdegradowany. ' , 
Po art. 88. 

§ 215. Za: nadani.eslanowiska w rozumieni1,l 
art: 88 uważa ,się przyjęcie do t.ak1ej służby państwo
we'), s,ąmorządowej lub w przedsiębiorstwach Dań
stwowych, która daje otrzymującemu stanowisko pra
'wo do z,ąopatrzienia emerytalnego. 

Jeżeli pooofice,r lub ,s,z,eregowiec zawodowy 
im aryna r.ki wojennej, któr,ego Minist.er Spraw Woj
,s,kowych przedstawił w ,tryhie rozporzą:dzenia Rady 
!Mi:nistrów, wydane,go na podstawie art. 88 ust. osL, 
do nadania mu stanowiska określonego w ust. 1, sta
nOWIska talci.eg,o lIlie ot.rzymał bez. własnej winy, a w 
\Szczególności 'również z powodu niezawmionego 
~W()hlLen.ia ~o ze służby przygoiow,awc,zej (praktyki, 
kursu), łUJb z powodu niezłoieni,a z wynikiem 1'0-
royślnym wymaganego egzaminu - wówczas podofi
cer lub !SlZeregowiec taki wrac,a zpowrotem do swo
jeiformacji i po upływie terminu zobowiąz.ania się, 
lZostaj.e przeniesiony w stan spoczynku z prawem Jo 
zao,pa trzenia emerytalnego, jeżeli odpowiada warun' 
ikoD 'określ,onym w us,ławie o zaopatrzeniu emery
talnem funkc;jonarjtlszów państwowych i zawodo
wyoh wojskowych. 

tty T. UL In. 

lPodoicetOiwle i szeregowcy - uczniowie oficerskiej 
szkoły marynarki wojennej. 

Do art. 89 i 91. 
§ 216. Ofic.erską ,szkołą marynarki woj.ennej 

jes.t szkoła podchorążyc,h marynarki wojennej. Szko-

ł,a ta kształci na .oficerów zawodowych marynarki 
'wojennej" 

§ 217. Czas trw,ania ip.rogram~auIq w szl<olę 
podchorążych marynarki wojennej ustalą s~ef kie
'r,ownictw,a marynar:ki wojennej. 

§ 218. O przyjęcie do s.zkoły podc,horąży~h 
marynarki wojennej mogą ubie,gać się obywatęle pol-
scy posi,adający: . 

,a) odpowiedni wiek, 
b) odpowiednie zdolności fi.zycżne, 
c) odpow~ednie kwaliHkage moralne, 
d) odpowiednie wykształcenie. . 
Do szkoły nie mogą być pJ;"zyjmowani kandy

daci żonaci. Warunek ten nie odnosi silę do pooofi:
cerów zawodowych marynarki wo,jennej, ubie~ają-, 
:cych się o prz'Ylj,ęciedo s,zkoły, którzy jediJ;lak n;luszą 
SIlę w tym pr,zypadku wyk'az,ać stw.ierdzeniem przez 
szefa kierownictwa marynarki wojennej, i1Ż mąłżeń~ 
'stwo ' ich odpowiada warunkom, jakie . są stawiane 
oficerom celem uzyskania zezwolenia na zawarci.ę 
małżeń~twa, z wyjątkiem warunku posi,adani.a stop
n'La ,oficerskiego ,i oclpo'W(i,e.dniego czasu słu~by W 
stopniu oficerskim. 

Cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie Pre
zydenta Rzeczypos,po1itej na przyjęcie do służby 
wojskowej w cha,rakterze ochotników orraz. osoby 
przebyw.ające n.a ohsząrz,e RzęczYPoSIPolitej PoL':' 
,skLej, które nie udowodniły, ~e są obywatela,m,if,ań
.stwa P.olskiego albo państw.a obcego, mo~ ubieg,ać 
się o przyjęcie do szkoły ,za zezwoleniem Minis.tr.a 
Spraw Wojskowych na warunkach, które określą 
szczególne przepisy. 

§ 219. GIianice wieku, stanowi:ące warunek 
llbieg,ania s~ę o przyjęcie do szkoły po,dchorążych 
marynarki wo,jennej, określają roz.kazy szefa kierow
nic,twa marynarki wojennej (§ 218 lit. a). 

§ 220. ;Wymagania zdolności fizyc'znych(§ 21~ 
lit. b), sf,anowiące warunek ubiegania się o pr,zyj,ę
cie do szkoły podchorążych marynarki wojennej, 
określają rozkazy szela kierownidwa marynarki wo~ 
jennej. 

. Dotyczą 'one ,zdrowia fizycznego i psychic~,ego 
kandydata do służby w charakterze ucznia 's'zkoły 
;podchorąży.ch marynarki WQjelliIlej oraz je.go s,pr,aw.; 
InOŚci fizyczu'ej i są :ustalane świadectwem wojslrowo
] (likarski,emJ wystawionem prlZez wo1skowy ,szpital 
okręgowy lub szkolny, a o i:lechodzi o spr,awność fi
zyc,zną - świadectwem pąństwowej odznaki spor-
towej.. - -

. § 221. Dla braKU ,kwaliHkacyj moralnych 
(§ 2181it. c) nie mogą ubiegać się o przyjęcie dP 

'szkoły podchorążych marynarki wojennej o.soby: 
a) karane z,a z.hrodnię stanu, sz:piegostw(), 

przestępstwa przeciw interesom zewnę.tr~
nym państwa, i stosunkom międzynąrQc;tQ
wym, przestępstwa popełnione z ~~crh 
pobudek or,az z,a prz.e,s,tępslwa, ldó.re po
zbawiają pr,aw.a do 'odbywania skróconej 
czynnej służby wojskowej; . 

b) który,ch loj,alność ,państwowa i p.atrjQtyzm 
polski mogą buq'zić uzasadrtione wątpij.,. 
;wości; . 

./ 

. '~ 
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c) które dopuściły się czynu niezgodnego z po~ 
jęciami godności oficerskiej i honoruj 

d) kt9re ul.eg.ają nalo.gom alkoholizmu, narko
manji lub zboczeniompłc,iowym. 

Posiadanie kwaHfikacyj moralnych przez kan
dydatów nie pełniącychozynnej służby wojskowej, 
ż wyjątkiem absolwentów korpusu kadetów, ma być 
stwierdzone dekJ,ar.acją (wzór Nr. 9) dwóch oficerów 
ząwodowych .albo oficerów rezerwy lub też dwóch 
osób zajmujących pow.ażne stanowiska w społecz.eń
stwie, które w deklaracj,i .tej na podstawie osobistej 
znajomości kandydata powinny wy:powiedzieć swą 
opinIę o jego kw.alifikacjach moralnych, pozwalają
cych na ubieg.anie się o przyjęcie do szkoly [podcho
,rążych marynarki wojennej. 

§ 222. W zakresie wykszt.ałcenia (§ 218 lit. d) 
stanowiącego warunek ubie<gania się o przyjęcie do 
szkoły podchorążych marynarki wojennej jest wy;
magane ukończenie łącznie z przepisanym ·egz,ami
nem ,k,ońcowym szkoły, dającej prawo wst.ępu . na 
uczelnie akademickie. 

Ukończenie z pomyślnym wynikiem .s ,zkół za
gra,nicą hędzie uznane za równoznaczne z ukończe
niem szkół polskich, jeżeli stud~a w szkołach z,agra
mcznych będą nostryfikowane przez Ministra Wy
enań Religijnych i Oświecenia PubLicznego. 
. Wykształcenie ogólne ma być stWłerdzone 
świadectwem (dy:plomem) szkoły posiadającej peł.ne 
prawa [państwowe. 

§ 223. Podoficerowie zawodowi marynar,ki 
wojennej mogą być przyjmowani do· szkoły podcho
'rążych marynarki wojennej jeżeli: 

al nie przekroczyli w tym roku kalendarzo
wym, w którym ubiegają się o przyjęcie, 
26 roku życia, 

,b) pos,iadają stopień c.o najmniej bosmanmata, 
<::) odbyli co n.ajmniej 3-letnią służbę w mary

narce woj'ennęj ,jako zawodowi, w tern co 
nąjmniej 12 miesięcy pływania na jednost
kach morskich w kampanji czynnej, 

d) posLadają wyks.zlałcenie w zakresie szkoły 
średniej ogóln.o-kształcącej, 

e) posiadają ogólną ·opinję za 3 ostatnie półro
cza co najmniej bardz,o dobrą. 

Postanowienia §.§ 220 i 221 ust. 1 ma,ją w sto
sunku . do podof,icerów z.awodowych marynarki wo
~ennej, oclpowieclnie ~.as.tos'owanie .. 

§ 224. Ubiegający się o przyję9ie do szkoły 
podch()rążych marynarki 'wojęnnej składają własno
ręc.znie napisane i podpisane prośby do komendanta 
szkoły. 

Termin wnoszenia próśb, ich formę i załączni
ki -orąz i~h bieg ustalają rozkazy szefa kierownictwa 
marynarki wojennej. 

§ 225. Zohowiąz.ania do służby w charakte
uę ucznia szkoły podchorążych marynarki wojen
':qej mogą składać: 

a) obowiązani do czynnej służby wojskowej, 
b) uprawnieni do czynnej służby wojskowej w 

charakterze ochotników, 
c) obowiązani do służhy w rezerwie, 
~) podoficerowie zawQdowi marynądd wojen

pej w stanie cz.ynnym. 

Zobowiązanie do słUJżby wojskowęj W charak
terze ucznia szkoły podchorążych marynarki woję~
nej ma być zł·ożone pisemnie (wzór Nr. 10); niepeł
noletni zobowiązując się do tej służby, powinien wy
kaz.ać się ze.zwoleniem ojca lub prawnego zastępcy, 
iż ci z,gadz,ają się na złożenie prz.ez kandydata zo
bowiązania. 

§ 226. Kandydat, ubięgaj·ący się '0 przyjęcie 
do s,zkoły, powinien ponadto złożyć p1seIlUle zo];>.o
wiązanłe rodziców, prawneg'o zastępcy, lub osoby 
trzeciej do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności 
wraz z kandydatem .za wsz,elkie zohowiąz.ania ma
jątkow.e, związane ,ze służbą wojskową, pełnioną 
przęz kandydata w charaktęrze ucznia szkoły pod

:chorążych marynarki wojennej. 
Podpis na akcie zobowiązania powinien być 

legalizowany sądownie lub notarjalnie. 

§ 227. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie 
do szkoły podchorążych marynarki wojęnnej korzy
sbją przy przej,azdach, zwi'ązanych z egzaminami 
konkursowemi i spr,awdzającemi oraz stawiennic
twem przed komisją poborową i do służby w cha
'rak terze uczniów szkoły, ze zniżek na kolejach we
dle taryfy wojskowej. 

Kandydaci .op'łac.aj.ą taksy z·a badanie ich zdoł
IlOŚci fizycznych i psychic;znych, Oraz za egz\lminy 
konkurs,owe i sprawdz.aj,ące w wysokości określa- 
nej przez Mi.nistra Spraw Wojskowych. Opłaty te 
z.ar,\lchowuje solę na dochód w budżecie M. S.Wojsk. 

§ 228. Szef kierownid:wa marynarki wojen
nej ustala corocznie liczbę uczniów, którzy mogą 
być przyjęci do szkoły podchorążych marynarki wo
jennej. 

W ramach tych komendant szkoły uskutecznia 
przyjęcia do szkoły. 

§ 229. Sposób przyjmowania zgłoszeń, tryb 
segr·egacji kandydatów, zakres egzaminu, badań 
i prób, sposób ich przeprowadzani,a i sposób oceny 
kandydatów określają rozkazy szefa kier-ownictwa 
marynarki wojennej. 

§ 230. Kandydatów, przyjętych do szkoły 
podchorążych marynarki wojennej, powołuje ko
menda:nt szkoly do służby w char.akterze uczmow 
szkoły podchorążych marynarki wojennej, wyzna
c:z.ając im termin i miejsce z.głoszenia się do tej służ
by. 

Kandydaci, którzy nie zgłosili się w miejscu 
i w czasie, wyznaczonym przez komęndant.a szkoły 
(§ 232) , zostają skreśleni z listy kandydatów, przyję
tych do szkoły. Skreślęnie ogłasza komendant szko-
ły w rozkazie dziennym. . 

Przyjęc.ie do szkoły podchorążych marynar.ki 
wojennej ·oraz skreślenie z listy kandydatów przyję
tych jest notowane w dokumentach ewidencyjnych. 

§ 231. Komendant szkoły podchorążych m.a
rynarki wojennej sporządza na podstawie dokumel1-
tów, stwierdz.ających aktualny stosl,lnek do w-ojska 
kandydatów przyjętych do szkoły, - listę ty~h kan
dydatów, którzy przęd przyjęciem do szkoły nie sta
wali pr,zed komisją poborową i nie zostali poprąnf 
lub zaciągn~ęci ochotniczo do wojska. 
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Kandydaci ci stają przed komisją poborową 
celem zaciągrtięc,ia ich do wojska. . 

Kandydaci, którzy nie stawili się prz,ed koml
sją poborową, zostają skreśleni z Listy uClzni~w przy
jęty<:h do szkoły,. 

§ 232. Kandydat do szkoły podchorążych ma
,rynarki wojennej, który został do niej prz .. ~jęty, zo
staje z,aliczony do stanu faktycznego ucznilO.w. szko
ły w dniu z.g,łoszeni,a się do służby w termlme wy-
żnaczonym przez komendanta szkoły. . . 

Zalic,zenie może nastąpić również w termlme 
późniejszym, jednak nie 'Przekraczający~ .14. d?i, 
stosownie do uznania komendanta szkoły, }ezeh me
zgłosZlenie się kandydata w terminie nie było prze
zeń zawinione. O niemożnośc.i zgłoszenia się do 
służby w terminie wyznacz,onym należy zameldo
wać komendantowi szkoły najp.óźniej do dni trzech, 
licząc od dnia wyznaczone,go do zgłoszenia si,ę do 
służby. 

Z c,hwilą z,al.iczenia do st,anu faktycznego uc~
niów szkoły, otrzymują ci z n i:ch,któr,zy jeszc,z,e me 
stali się żoł,nŁerzami w myśl .art. 22 stopień wojsko
wy maryna,rza. 

Komendant szkoly ogł.asza w rozkazie dzien
nym na pods,tawie Lis,ty kandydatów przyjętych do 
szkoOły ,i dokumentów ,ewidencyjnych, otr,zym.anych 
od powiatowego komendanta 'Uzupełnień, .zaliczenie 
kandydata do stanu f,aktyc,znego uczniów szkoły, 
oraz przydział do pododdziałów s,zkolnych. . 

Wszelkie należności .zwią,z,ane ze słuibą wOJ
'skową uczniów, przysługują im od dnia rozpo~zęc~a 
nauk (wyszkolenia), a w przyp.adku zgłoszema Slę 
po tym terminie do służby, od dnia zaliczenia do 
stanu faktycznego uczniów szkoły. Wszelkie inne 
prawa or,az obowiązki wynikające z pełnienia slUiŻby 
w charakter,ze ucż,niów, ciążą na nich od dnia zali
c~eniado stanu f.aktycznego uczniów szkoły. 

§ 233. Przenies,ie,nie ucznia szkoły podcho'rą
iych marynarki wojennej do .szkoły ks,ztałcącej na 
oficerów z.awodowych wojska, moż.e nastąpić w.y-
łączni,e na pmśbę ucznia i za pisemną zgodą oJ~,a 
.lub prawnego z,astęrpcy w razie małoletnośc.i uczma, 
~eżeli proszący odpowiada lub ,zadośćuczym warun: 
kom uh.iegania się o przyjęcie do szkoły, do któreJ 
ma być prz,eniesiony, oraz jeżeli w tej szkole są wol
ne miejsc,a. 

§ 234. Pmśby o przeni,esienie ze szkoły pod-, 
chorążych marynarki woje,nne,j do jednej ze szkół 
kształcących na oficerów zawodowych wo.jska, roz
p.atrują komendanci tych s,zkół we wzajemnem po
.rozumieniu. 

Prz,eniesienie zarzą,d.za Minister Spraw WoOj
skowych na podstawie wniosku komendanta szkoły 
podchorążych marynarki wojenne:j. 

Do art. 90. 
§ 235. Tytuł podchorążego nadaje uczniowi 

szkoły podchoOrążych marynarki woj'ennej komen
dant szkoły po ukończeniu przez ucznia z pomyśl
nym wynikiem pierwszego okresu próbnego pływa
nia na jednostkach floty. 

Nadanie tytułu podchorążego najeży ogt.osić 
w rozkazie dz.iennym szkoły i odnotować w ewiden
cji ucznia. 

Do art. 92. 

§ 236. Uczniowie szkoły podchorążych mary" 
narki wojennej otrzymują specj,alne oOznak.i szk~l~e 
związ,ane .ze stopn~em postępu w nauce, me.z.al'eznte 
.od eWlentualni.e posiadanych stopni wojskowych. 

Z oznakami szkolnemi w1ążą się również spe
cjalne ,tytuły szkolne. 

Oznaki i sposób tytułowania uczniów szkoły: 
podchorążych marynarki wojennej usŁal.ąją specj.al
ne rozkazy. 

Do art. 97. 

§ 237. Jeżeli zachowanie się i postę!py ucz: 
nla odpowiadają wymaganioOm szkoLnym, pr,zeohod~l 
on w miarę osiąg·anych postępów na wy.~s~e roczn.l
ki, aż do chwai ukończenia szkoły i mlanowama, 
podporucznikiem zawodowym maryna~ki woj.eonej. 

Uczniowie, co do których pod względem cha
rakteru, lub zupełnego 'opanowania :przedmiotów 
s.tudjów, zachodzą wątpliwości, są poOddawa~i przed 
prz,ejściem na wyższ,y rocznik lub przed lluanowa .. 
niem podporucznikiem zawodowym, dodatko~ 
egzaminoOm, ćwiczeniom lub praktyce w czaSIe 
przerw wakacyjnych lub po tych przerwach. . 

Czas trw,ania dodatkowej pr.aktyki po ukań .. 
c,zeniu szkoły przed mianowaniem podporucznikiem 
z,awod-owym nie może przekrac,zać jednego ,roku; 

Zależn.ie od wyników doda,tkowego egzamlllu, 
ćwiczeń lub praktyki, uc.zniowie tacy są promowani 
na wyższy wcznik lub mianowani podporucznikami 
zawodowymi, albo też zw,alni,aniz'e szkoły. . 

§ 238. Zobowiązania materjalne, związane ~e 
służbą wojskową pełnioną w charakterze uczma 
szkoły podchorążych marynarki wojenne,j, mogą 
obejmować: 

,a) ohowiąz.ek oplacani,a c.zesnego; 
b) obowiązek wplacania składek na fundus·z, 

kulturalno-oświatowy; 
c.) obowi:ąz.ek zwrotu kosztów nauki i utrzy

mania, ,jakie poniósł Skarb Państwa na ucz)
nia, w raz~e ni:eodsłużerua pr.zez niego 
z własnej winy wcharkterze z,awodowego 
oficer·a marynarki wojenn·ej -czasu wska
zanego w ,§ 259. 

'Do art. 94, 99 - 101. 

§ 239. Zobowiązaniedd służby wojs1kowej 
w charakterze ucznia sz.koły podchorążych mary
narki wojennej gaśnie w przypadkach: 

a) osiągnięcia .stopnia podporucznika zawodo
wego, 

b) wyboru na posla do seJmu lub senatora 
i przyjęcia mandatu, . 

c) zwolnienia ze s.zkoły podchorążych mary
narki wojennej, 

d) wydalenia ze szkoły podchorążych mary'" 
narki wojennej. 

~ powyższych przypadkach ucznioWlie szkoł)'! 
podchorążych marynarki wojennej zostają zwolnien~ 
ze służby wojskowej, pełnionej w char,akterze ucz" 
niów. 

§ 240. Zwollnieni'e za służby wojskowej, peł~ 
ni'onej w charakterz!e uc.znia slzkoły podchorążych 
marynarki wojennej, zarządza lub przeprowadza ko-. 
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mendant szkoły, ogłaszając j.e w rozkazie dziennym 
z przytoczeniem powodów (§ 239 lit. a) do d) i daty 
!Zwolnienia 'Oraz notując je w c1okumentachewiden
cyjnyoh zwolnionego. 

Zwolnienie ma nas,tąpić najpóźniej do .dni 3 od 
:chwili zaistnienia podstaw doz,arządzenia względnie 
przeprowadzenia teg{l zwolnienia. ' 

§ 241. Zwolnienie ze slużby wojskowej, peł
nionej w charakterze ucznia szkoły podchorążych 
marynarki wojennej, na skuŁek osiągnięda stopnia 
podporucznika zawodowe,go (§ 239 lit. a) zarządz,a 
komendant szkoły na podstawie dekretu nominacyJ-

' nego - w dniu nominacji. 
Podchorążemu mianowanemu podporuc,z,nikiem 

zawodowym zalicza się czas służby pełni{luej w cha
r,akterze ucznia szkoły podchorążych marynarki wo
jennej na pocz,et czynnej służby wojskowej, jeżeli 
nie uc.zynił j'ej zadość prz'ed zaliczeniem do stanu 
faktycznego uczniów szkoły, lub na poczet zobowią
zania .do służby zawodowej, jeżeli do chwi.Li zalicze
ma do stanu faktycznego uczniów szkoły, pełnił 
służbę woóskową w charakterze zawodowego,. Zali
czenie to nie moż'e być uskutecznione w wymiarz.e 
większym, jak w stosunku dzień za dz,ień, a łącznie 
z czynną służbą wojskową, pełnioną przed zalicze
niem do s.tanu faktyc.znego uczniów szkoły, w wy
miarze większym od czasU czynnej służby wojsko
wej, przewidzi:anego w ustawie o powsz,echnymobo
wiązku wojskowym, lub od czasu złożonego zobo
wiązania się.do służby zawodowej w charakterz.e 
podoficera zawodowego. 

Dokumenty ewidencyjne i personalne podcho
rążego, mianowanego podporucZDLkiem zawodowym 
marynarKi wojennej, prz,esył.a komendant szkoły do 
kierownictwa marynarki wojennej. 

§ 242. Zwolnieni,e ze służby woJskowej ~ 
char,akterze ucznia szkoły podchorążych marynarkl 
wojennej, na skutek wyhoru na posła do sejmu lub 
senatora J. przyjlęcia mandatu (§ 239 lit. b) zarządz,a 
komendant szkoły na podstawie listu wierzytelnego, 
wydanego przez komisję wyborczą, lub na podstawie 
legityma,cji, wydanej przez biuro sejmu lub senatu. 

Takim uczniom zalicza komendant szkoły czas 
służby pełnionej w char,akterz,e uczniów, analogicz
nie do postanowień § 241 ust. 2, or,az ~oże ~,m n~dać 
tytuł podchorążego rezerwy marynarkI wOJennej na 
zasadach art. 99 ust. 4. 

Uc.zniów zwolnionych ze s,łużby, pełnionej w 
cha·rakterze uczniów szkoły podchorążych mary
narki wojennej, na skutek wyboru na posła do sej
mu lub senator,a, prz,enosi komendant szkoły do re
:z;erwy, a jeżeli w chwili zaliczenia do stanu faktyc,z
nego uczniów szko.ły pełnili służbę zawodow~ 
w charakterze podoficerów zawodowych marynarki 
wojennej, prz:edstawia przełoż·onemu, wskazanemu 
w § 189, wniosek o przeniesienie ucznia w stan me
c,zy.nny (art. 81 ust. 1). 
. Dokumenty ewidencyjne ucz.mow, przeniesio
nych do rezerwy, przesyła komendant szkoły wła
ściwemu powiatowemu komendantowi uzupełnień, 
a przeni,esionyc,h w stan nieczynny dowódcy właści-
\Wej formacji macierzystej. 

§ 243. Zwolnienie ze szkoły podchorążych 
marynarki w{ld,ennej następuje: 

a) z powodu utraty {lbywatelstwa ,polskiego, 
lub zwolnienia od pows,zechnego obowiązku 
wojskoweg·o z powodu ubie.gania się o obce 
obywatelstwo(§ 246), 

h) z powodu sŁwierd:zonej orzecz·eniem komisji 
wojskowo-lekarskiej utraty wymaganych 
zdolności fizycznych (§ 245), 

c) z powodu niedostatecznych postępów w 
nauce (§§ 237, 246), 

d) z ,powodu stwi,erdzenia braku {l;gólnych 
kwaHfikacyj na oficer,azawodowego mary
narki wojennej (§ 247). 

Zwolnienie może nastąpić na prośhę ucznia, 
Lub w razie jego niepełnoletności, na prośhę jego 
prawnych zastępców, jeżeli interes służby na to po-
zwaLa f§ 248). . 

§ 244. Zwolnienie ze szkoły podchorążych 
marynar.ki wojennej na skutek utraty ,obywatelstwa 
po,lskiego lub uhieg,ania si.ę o obce obywatelstwo 
(§ 243 lit. a) ·orzeka komendant s.zkoły na podstawie 
zawJadomienia przez powiatowego komendanta uzu
pełnień, o przeprowadzonem, w myśl ustawy o po
wszechnym obowiązku wojskowym, zwolnieniu ucz
nia z wyżej wymienionych przyczyn od powszech
nego obowiązku wojskowego. 

§ 245. Zwolnienie z;e szkoły podchorążych 
marynarki wojennej rua skutek utraty wymaganej 
zdolu'ości fizycznej (§ 243 lit. b) ,orzeka komendant 
sz.koły na podsŁawJeświadedw,a wojsko'wo-l,ekar
skiego, wydanego w post,ępowaniu rewizyjnem przez 
wojskowy szpi,Łal morski, ,okręgowy lub szkolny 
i zatwierdzone,go przez właściwego przełożonego. 

§ 246. Zwolnł'enie ze szkoły podchorążych 
marynar,ki wojennej n.a skutek niedostatecZ:Uych po
stępów w nauce (§ 243 l,it. c) następuje na pod
stawie niedosŁatec.znej oceny postępu o,gólnego ucz
nia, spowodow,anej brakiem z.doln·ości lub pilności, 
a ustalonej w myśl odnośnych przepisów na okreso
wych lub końcowych konferencj.ach klasyfi~acyj
nych. 

O zwolnieniu orz.eka komendant szkoły. 

§ 247. Zwolni,enie ze szkoły podchorążych 
,marynarki wojennej na skutek brakuo,gólnych kwa
li!f,ikacyj na 'Oficera zawodowego marynarki wojennej 
(§ 243 lit. d) orzeka komendant szkoły w przypad
kach: 

a) ujjawni,enia 'okoEczności przewidzianych w 
§ 221, a z'aszłych prz.ed zaliczeniem uc,zrua 
do stanu faktycznego uczniów szkoły; 

b) zajścia w @asie służby, pełnionej w cha
rakterze ucznia szkoły podchorążych mary
narki wojennej, okolrrczności przewidzia
nych w § 221 lit. b), c), d); 

c) stwierdzenia braku cech charakteru i wy
stąpienia, ,istotnych dla {lficera zawodowe
go, - mimo oddziaływania wychowawcze
go s,zkoły. 

Podstawę orzeczenia komendanta szkoły w 
sp.r.awie zwolnienia z powodów przewidzianych w 
ustępie pierwszym stanowi: alho protokół docho
dzenia, przeprowadzonego celem ustalenia decydu
jących dla zwolnienia fClJktów i okoliczności, albo też 
opinja o ogólnych kwaliflkacj,ach ucznia na oficera 
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t .ti,wb.dowegb, ustalana ha oktl:!soWych lub końco
wych k:(jnferen.~iachklasyfikat-yJnyc.h. 

,W przypadku wnie.sienia przeciw uczniowi do.
nies,ienia karnego z powodu podejrzenia o popełnie
nie Cźynu prżestępne~b, kortlendant s:zkoły,j~śli nie 
iarządLZił zwo,lnienla w myśl ust. ,1 po uprzedn.iem 
przeprowadz.eniu do,thodz.eń, odsy,la takiego ucznia 
do lot11lac,ji marynatki wojennej na czas do prawo
mocnego ukończenia post.~rpowaThia sąd:ow~go -
jeśli nie został zatz,ądzony ,ateszt tymczas,d'Wy lub 
Śledczy, O dalsżej sJużbie wojsk6wej w cHarakterze 
ucznia, lub o zwo1nleniti bąd.i też wydaleniu uczni.a 
że szkoły, decyduje kOrtie,ndant szkoły żależrue. od 
wynikĆlw postępo-w,ania sądo'W~go. 

§ 248. O zwolnieniu ze szkoły podchorążych 
marynarki wOjennej na prośbę (§ 243 ust. os!,) orze
ka komendant sżkoły, 

Pro.śba o , zwolriieiiie ma Byc wiliesio.ria prze~ 
ucżnia, a W razie je.go niepełnoletri,ośCi prżez ojc.a lub 
prawnego żastępcę, ż podaniem ,powodów, które pa:
Winny być tiwiarygodriióne, 

.ProŚba o zwolnienie z,e szkoły może być 
uwzgl.ędnioTIa: , . ' . 

aj jeżeli okoliczno·ści żydowe ucznia zmieniły 
się istotnie w sposób utrudniający mu w wy
sokim śHJ:Pn:iu pełnienie służby w ahar,akte
rże uc.ż,riia szkoły pbdchorążyc,h marynarki 
wojentiejjalbo też, jeśli uczeń stracił i:.ze
c.zywMCie z,ainiłowanie do służby w mary
narce woj,erińej lub Użdolt1ienie do shidjów 
wojskoWyoh, or,az 

b) jeżeli w pN}śble nie kryje się zamiar wyko
r.zysŁania odbytych s\udjów wojskowy<;:h dla 
osiągnięcia OSObistych korzyści; lub zami,ar 
uniknięcia ..... łaśc:Lwego obowiązku wojsko-

. wego. 
W !przypadkach wątpliwych można uzależriić 

zgodę na zw·oln,ienie ze szkoły od poprzedni.ego 
.żwrohi wydatków poniesionych prz,e.z Skarb Państwa 
na utrzymanie i ks,zlałcenie ucznia w czasie służby, 
pełnionej w chanikterze ucznia szkoły podchotą,życ.h 
marynarki woj,ennej. 

§ 249 • . Zwolnien,ie ze szkoły w myśl§ 244 -
248 ogłasza komendant szkoły w rozkazie .dżiennytri, 
podając powody zwolnienia. 

Uczniowie zwolnieni ,ze szkoły podchorążych 
marynarki wo:jenneji nie niogą być do ni.ej powtór
riie przyjęci. 

§ 250. Wydalenie z'e s.zkoły pódchorąfych ma
ryriark,i wojennej ma ,chiir,akter karny i naśtę.puje w. 
prz.YJpadkach: 

a) Wydalenia ż rii,arynarki wojennej na mocy 
wyroku s.ądowe~o (§ 252); 

h) wykluczeriia z wojska prżez właściw.e,go 
przełci~olriego w myśl tis,tawy ó pc)'\vs,zechnym 
obowiążku woj.śkoWyni (§ 252); 

c) skazania ucznia na kal"ę lub ża czyny; z któ
rą lub z któremi łąc.ży się . w myśl ustawy 
opowszechriyin . obowiązku woj,śkowyih 
utrata prawa doodbywariia skróconej .czyli
nej słuZby wojskciw,ej (§ 253); 

dl skazania sądowego, poeiągającegoza sobą 
:degradację (§ 253) j 

e) orzeczeriia komisjidyscypHriarnej, pdciąga~ 
,jącego za sobą de;gradację (§ 253). 

§ 251. Wydalenie ze szkoły podchorążych ma-
rynarki wojennej powoduje: . 

a) zwolnieriie ze służby, pelhionej ,w charakte- . 
rze uczni.a szkoły podchorążych marynarki 
wojennej; . 

b) utratę prawa do odbywania sktócolIej czyn-: 
nej służby wodskdwej; 

e) dla posiadających tytuł podchofa,iega re- ' 
żerwy marynarki wojennej - iitratę tego ty~ 
tulu. 

§ 252. Zwolnienie ze sł1ł~bYł pełnionej w aha
rakterże ucznia szkoły podchol"ążych marynarki wo
j!imńej, oraz z szere,g~w, na skutek wydalenia z ma
rynarki wojennej (§ :250 hL ,a) lub wykluczenia z woj
ska (§ 250 Ht. bJ, prz'eptowadza komend'ant sikoły 
ria podsf,awie z.arz·ądz,ehi.a dowódcy o uprawnieniach 
dowódcy okręgu korpusu, orz.ekając ,równocześnie 
wydaletiie ze s,z,koły ,oraz ogłasz,aj.~'t<? wydalenie i je
go pow'ody w rozkazie dziennym. Wydalenie ma być 
zanoŁow.ane w ewidencji. 

Ucz.niom wydalonym z przyc.zyn podanych w 
ustępie pietwszym nie może być czassłhżby pełn,jo
nej w charakterze uczni'a s.zkoły podchorąi:ych rtla
rynarki wojennej za1ic,z,ońy na poczet czynnei służby 
wojskowej, ćwiczeń w. rezerwie lub cz,asu złożonego 
zobowiązania do służby zaw,udowej w charakterze 
podoficer.azawodowego, 

Dokumenty ewidencyj,lic wydalonych ucżf1:iów 
p.rzesyłia komendan:t szkoły wlaśc.iweniu pów:iatth\re~ 
mu komendantowi użupe,łnień. , 

. § 253. Zwol.nienie Ze służby, pełnio:nej w cha
raktetze ucznia szkoły podchorążych maryriarki ,wo
je.n,nc,j, na skulekwydalerua ze szkoły z powodów, 
podartych w § 2S0 lit. c), d), e), zarządz;a komendant 
sikoły na podstawiie włas,n.egozarżądzenia, wydane
go VI sprawie wydalenia Ucznia ze szkoły. 

Może być ono wydane na podst,awie prawo
mocnego wyroku sądowego lub praworiiocn'ego d,fże;' 
cz,enia karnego wła,dzy adminis.tracyjitej, pddągaj~ 
cego za sobą skutki określone w § 2S\JLiL c::) lub d" 
,albo też na podstawie orzecżeńia komisj.i dy~cypli
narnej, pociągającego , za sobą degrad-ację (§ 250 
lit. ej, 

.Wydalen1e ze szkoły na iPowyższ.~ podstaWie 
Q~łasz.a kortlendant sz.koły w rożkazie dzi'erinym, pd- ~ 
dając powody wydaleni:a,oraz stw,jerdz.ając w roż
każie ,skutki, jakie p oci ąg·a za sobą wydalen1e z~ 
szkoły Vi myśl § 251 lit" h), t). Wydalenie ze sikd
ły jest notowane VI ewidencji. 

§ 254. Uc.znio.wie wydaleni lub zWolnieiil i~ 
/szkoły, na któryc,h ciąZy powszechny obowią,z,ek WiOj-; 
skowy i którzy w chwili zaliczenia do slanu f,aktY·C;i-, 
nego uczniów s.zkoły nie byli podof.icer,arili tawodQ-, 
wymi, są ohow1ąz,ani po zwolnieniu z,e słUżby peł,", 
nionej w charakt.erze uczniów do odbyCia: 

a) czynnej służby wo jskowej, jeżeli iiie uczy
uili ~ej z,adość prz~d zali:cz,eniem :dla stanU 

, "'::' 

. , 
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faktyc.z.ne/ito uctn.iów sźkały podchorążych 
thitlrynarki woienti~j, ci. w myśl tiśta:wyti p·CJ
wszechh.ym obowią.ż,kti wojskowym podle
~&ją teriltibbbwiążkowi; 

b) Słtiiby w t.ezetw,ie, jeżeli ,ptżed taliczefiiem 
tl6 ~t!inti faktyt.z.tlego uczrtiów sż.koły zostali 
taHc,zeni do teżerwy; a Vi myśl ust'awy Q po
wsżecłitlytii obowiąz,ku wojskowym podle
gają temti tibbwią,żkoWi; 

c) służby w pospoHlem ruszeniu, jeżeli rihvito·
cześnie z orzeczeniem o ich niez.dolności fi
z-ycznej lub psyc.liiCi:iiej do słl1iby w cha.
. raktefże uczniów, została \tsta1.bria .dla rtkh 
kategóija "C' lUD tłD" żdolhości fiiyc.żhej 
do słttżoy wojskowej Vi ińiyśl ustawy ó po.-

,. wszechnym pbC;iwiążkti vrbjskci'\.vym .. 
ZWolfileni zę służby wojskowe;, pełnionej Vy 

chi1tlikterze iic~rii.a z powodu J;;fiiku fiźydnych lub 
psychic.itiych źHolhośd do tej słdźby - jeśli zoslala 
dla nich ustalona zupełna nie:tdoltlb'sc do słliiby wój
s~owej (kat .. liE") w myśl ustawy o powszechnym obo
wiązku wojskowym - tudzież zwolIhi'eni ze służby 
w eharakt'erze uc.znia z powodu utraty oobywatelstwa 
iłJol,s:kie~o, łtib zwolnieni~ od powszechnego obowiąz
ku wojskowego z powodu ubie,ganici się o obce oby
watelstwo są równocz,eśnie ~wolnieni od powszech
nego obowiązku 'wojskowego. 

§ 255. Czas służby pełnionej w chamkterze 
uc.i:iiiii szkoły podcHorąźych matynarki wojennej, 
może ,być zaHczony uczniom, obowiążanym do odby
da czyimej służby wojskow.ej na poczet cz;asu czyn
nijsłtizlJy v/ojskowei pod warunkiem ukończenia 
·z pomyślnym wynikiem co najmniej pi,erwszego ro
ku nauki, oraz r·ozpocz,ęcia tej służby beziPośrednio 
po zwolnieniu ze służby, pełnionej w charakterze 
ucznia .szkoły podchorążych marynarki wojennej, 
a w przypadkuorz,eczeni.a cz.a.sowej niezd01nbści fi
zycznej do służhy wojskowej (kat. 'iB"); najpóźniej 
w rok po zwolnieniu ze służby, p:złnionej w charak
tHże uc:znia. 

§ 256. Lalicżehie c.zasu slużby pełnionej w cha
r.akterze ucznia . szkoły po~chorążych marynarki wo
jennej, na poczet czynnej służby wojskowej, może być 
uskutecznione w wymi'arze: ·dzień na dz.i eń, lub też 
w wymiarze mniejszym. Wymiar ten ma być tak 
obliczony, aby: 

a) zwdlni.erti ze służby W chataktetze utzniów 
s~koły podchorążyc.h, marynarki wojennej, 
którym nadartO tytuł podchorążych rezer
wy marynarki wojennej, odbywali w ramach 
czasu skróconej czynnej służby wojskowej 
co najmniej dwurriiesiięczrią praktykę w fot
macjach na stanowiskach podoficerów; 

b) zwolnieni z~służby Vi charaktęrze uczniów 
szkoły podchorążych marynarki wojenned, 
którym nie nadano tytułu podchorążych re
zerwy marynarki wojennej, lub których 
zwolniono z tej służby na podstawie wyda
tetiia żesż,kbły ż powodów wymienionych 
w § 250 lit cJ. d), e), odbywali w ramach 
czasu nie skróconej czynnej służby wojsko
wej co .rtajtiiniej ttzYiniesięc.zną służbę w for
mac.jach. 

Zaliczenie czasu służby w charakterze uczniów, 
na poczet czynnej służby wojskowej, ·orzeka komen
dant sz.koły, ogłasz.ając o zaliczeniu w rozkazie 
dziennym i notując w dokuT11entachew1dencyjnycih 
z ustaleniem w 'miesiąc'ach i dniach wymiaru tego 
zaliczenia. 

. Żwolhibttym ze s.łużby w charaktetze uczniów 
szkoły podchorążych marynatki wbjeftiH!,jl, . ;któtyfu 
zaliczuno cz,as tej słuzby na poczet czynnej służ~'y 
woj.skowej, nie pttys.ługuje i. tytułu przyspo,sdbiertia 
wojskowegó prawo do da1szyt,h ulg Vi bdbyWaitiu 
obowiązkowej służby czyi1t1ej . 

§ 291. ŻWolnieni zesłti:ihy pełnitlnej iN th~
rakterze uczniów szko'ły podchorążych marynarki 
woj.ennej, którym zaliczono czas tej służby na poc.zet 
czasu czynnej służby wojskowejj są przeznac2i.a~i do 
tego r.odzaju sp.e·cjaI1f1oŚci, wkt(Jrej są najlepiej 'ł/IY
szkoleni. Q priez,nac.zeniu ich clą ro~dzaju spęcj:alrio
śd decyduje k ,omendant sz.koły. Posi.adają,cychkat~
gorję "A" zdolności fizycznej do służlJy w maryniu
ce wojennej-odsyla komendant sikoły z dokumen
tami ewidencyjnemi bezpośredni·o po zwolnieniu ze 
służby, pełnionej w charakter.ze uczniów, do forma
cji wsk'azanej przez sz·efakierownictwa marynarki 
woj,enhej i o dokonanym przydziale zawiadamia wła
ściwego pow.iatowe,go komendanta uzupełnień. Po
siadających kategorję "B" komendant szkoły ur1o·
puje na ściśle określony termin (§ 80). a ich doku
menlyewidencyjne przesyła do właściwego powia
towego komendanta uzupełni·eń. 

Zwolni.onych ze s.łużby, pełnionej w c.harakte
r.ze uc.zniów, którym nie z.aHc.zono czasu tej służby 
na poczet czynnej służby . wojskowej, urlopuje 
komendant szkoly do czasu. wcielenia przez właści
wego powiatciwe~o komendanta uzupełnień, - prze
syłając mu dokumenty ewidencyjne . zwoLnionych. 
Wci,elenie do czynnej słuiby następuje na ogólnych 
zasadach. 

Zwolnionych ze służby, p.zł rtJo n ej tv tharakte
rze uczniów, a obowiązanych do służby W rezerwie 
lub pospolitem ruszeniu, tudzi'eż zwolnionych ·od po
w:szechnego obowiązku wojskowego zwalnia kom·en
dant szkoły z szeregó.v, .a ich dokumenty ewidencyj
ne [przesyła wlaś,ciwemu powiatowemu komendanto
wi uzupełnień. 

§ 258. Zal.iczenie czasu służby; od.bytej w cha
r.akterze ucznia szkoły podchorążych marynar.ki wo
jennej. na poczet złożon.ego zobowiązania do służBy 
z.awodowej w c:harakterz,e podoficer,a zawodowego 
marynarki w,ojennej, zarządza dowódca formacji ma~ 
cierzystej ri.a wniosek komertdanta szkoły. Zaliczenie 
to może nastąpić, jeżeli zwolniony ze szkoły podo.fi
cer zawodowy marynarki wo,jennej posiada co naj
mniej dobre kwalHikacj'e w zakresie dowodzenia i in
struowania. 

Do art. 102. 

§ 259. Absolwenci szkoły podchorążych ma
rynarki wojennej są ohowiąz,an.i do odsłuż·ellia w ma
rynarce wojennej jako zawodowi trzykrotnego czasu 
pobytu ich w szkole, jako ekwiwalentu za kośzty 
studjów. 
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TYTUŁ IV. 

Postanowienia przejściowe i końcowe. 

§ 260. Do cz,asu z.organiz,owania w myśl ust'a
wy z dnia 11 marca 1932 f,. Q ustroju szkolnictwa 
(Dz. U. R P. Nr. 38, poz. 389) szkół pows,zechnych 
stopnia I lub III albo szkół równorzędnych jest wy
ma,gane w mie,jsce cenzusu wykształcenia, j,akie daj.e 
ukończenie szkoły powszechnej stopnia III, ukoń
czenie 7 -,klasowej szkoły :powszechnej. ,lub szko,1y 
fównorzę-clnej, - zaś w mi'ejsce oCenzusu wykształ
cenia,jakie daje ukończ;enie szk;oły pow,s.z.echnej 
stopnia ,I; lub szkoły równorzędnej, ukończenie 4 od
działów. 7-klasowej szkoły powszechnej lub równo
rzędnej. 

§ 261. Szd kiewwnidwa marynarki wojen
nej może warunki dotyczące cenzusu wykształcenia 
ogóLnego, wyszczególnion e w § 91 pkt. 4, w przy
padkach, uz,asadnionych potrzebami służby, obniżyć. 
Uprawnienie to wygasa po 5 latach ·od dnia wejśda 
:w: życie niniejsze'go r.o.zpofz,ądzenia. 

§ 262. Do podoficerów zawodowych marynar
ki wojennej, którzy przed wejściem w życie ustawy 
z ,dnia 28 sly,cznia 1932 r. o zmianach i uzupełnie
niach niektórych posŁano·wień rozporządzenia Pre-

(określenie formacji) 

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

zydenta: RzeczypospoHtej Z ,dnia: 7 marca 1928 r. 
o podstawowych ,obowiązkach i praw,ach szere.go
wyc1h marynarki wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 25; 
poz. 214) posiadali stopień chorążego marynar.ki (bos
mana floty), stosuje s~ę wszystkie przepisy odnoszą
ce się do podofic.erów zawodowych marynarki wo .. 
jelmej z tą zmi.aną, że ci chorążowie marynarki nie 
składają próśb o przedłużenie służby z'awodowe.j, ani 
też w myśl art. 56 i 57 zobowiązań do służby zawo
dowej. 

§ 263. PodoHcerowie i szer,egowcy zaw:ocl6w1 
marynarki wojennej, z którymi nie odnowiono zobo
wiązania do dalszej słUiŻiby zawodowej w myśl zasad 
określonych w ,art. 104-a lub 104-b, mogą korzystać 
z urlopów dla odbycia kursów lub praktyki w myśl 
art. 77 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
.z dnia 7 marca 1928 r. o pod.stawowych ·obow:iązkach 
i prawa·ch szere~owych marynarki wo·jenne.j (Dz. U. 
R. P. Nr. 27, poz. 251). 

§ 264. Rozporządzenie niniejsz,e wchodz:i w i:y
de z dniem ogłoszenia . 

Jedn'0cześni,e tr,ad moc obowiązującą roz.po
rządzenie z dnia 12 września 1929 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 77, poz. 577). 

Minister Spraw Wojskowych:J. Piłsudski 

Załączniki do rozp. Min. S.pra w Wojsk. z dn. 5 czerwca 
1934 r. (poz. 580). . - . 

Wzór Nr. 1 -------
do § § 23, 159, 177. 

ZEZWOLENIE 

na zawarcie związku małżeńskiego. 

W myśl art. ................. 1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie 

wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr/ 12, poz. 85) zezwalam 

(stopień wojskowy-specjalność) (nazwisko i imię) (okrcślenie formacji) 

na żawarcie związku małżeńskiego z p ........................ __ .. _ .. _ .............................................. : ............... , .................. _ .............. __ . ____ . 
(imię i nazwisko narzeczonej) 

Zezwolenie niniejsze jest zaświadczeniem, że ze strony władz wojskowych niema przeszkód do za- ; 

warcia małżeństwai - nie przesądza ono jednak czy do zawarcia małżeństwa nie zachodzą inne ustawowe 

przeszkody. 

Uwaga: 

Zezwolenie niniejsze jest ważne na czas 6 miesięcy od dnia wystawienia. 

_ ...................... _._ ..................... _ ... dnia ................................................... __ ... r. ; 
(miejscowość) 

M. P. 

_ ..................... ....... :. .................................... -_ ...... --_ ....................................... ............................................................... _, 
(podpis właściwego przełożonego) 

1) N ależy wpisać art. 14 lub 60 zależnie od tej1o, czy zezwolenie jest udzielane podoficerowi lub szeregowcowi nieza- i 
wodowemu (art. 14) czy też podoficerowi lub szeregowcowi zawodowemu (art. 60). 

2} Format 210 x 297 mm. 
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POLSKA MARYNARKA WOJENNA Wzór Nr. 2 ----
O. 'R. P ........................................................................... _ ................... .. 

Miejsce postoju ........... ---... -.-... , ...... - ... - ... --.---.. - .... -

Dnia ....................... m-ca ...................................................................... r. 

Z A S W · I A D C Z E N I E Nr. 

o pozwoleniu udania się na ląd 

do § 28. 

dla _·· .. _ .. ·_· .... ·· .. ·-.......... · .. ·· .... ·· .. ·· ........ · .... · .. · .. ···i~t~~i~~: .. ~~~~i~i~~ść: .. ~~~·~·i~k·~··i .. ·i~i~)······ .. ··· .. · .... ·· .. · ........................................................... -

przydział służbowy ....... _ ............................................ _ ........................................................................................................................................... . 
(O. R. P.) 

na czas: od godz ...................................................... dnia .............................................. . m-ca ............. _ .............................. _._ ... _-- r. 

do godz ............................... : ...................... dnia....................................................... m-ca ......................................... · ...... · .................... r. 

do miejscowości.. ................. _ ...................................................................................................................................................................................... . 
(lub w obrębie portu - określić ilość kilometrów) 

Zaświadczenie niniejsze uprawnia do noszenia munduru wojskowego bez broni. 

Miejsce pieczęci okrągłej. 

Uwaga: Format 210 x 297 JIlm, 

(stopień. specjalność, nazwisko i imię) 

............................................................................ __ ................. , .................. _-
(określenie formacji) . 

Podpis właściwego dowódcy O.R.P • 
lub zespołu O.R.P. 

Wzór Nr. 3 

do § 65 • 

DEKLARACJA. 

Z uwagi na przyjęcie mnie do szkoły podchorążych rezerwy marynarki wojennej, oświadczam, iż 
znane mi są postanowienia §§ 65 i 66 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 
1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. 
o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 65, poz. 580)
wobec czego proszę o przeniesienie mnie do rezerwy z dniem ukończenia tej szkoły, lub z dniem zwolnienia 
mnie ze szkoły z powodów przewidzianych w § 60 powyższego rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych. 

dnia ..................................................... r. 
(miejscowość) 

Pieczątka nagłówkowa. 
(podpis deklarującego) 

Stwierdzam, że podoficer zawodowy marynarki wojennej 

.,.............................................................................................................................. powyższą deklarację podpisał w mej obecności. 
(stopień, specjalność. nazwisko i imię) 

dnia ................................................... _ r. 
(miejscowość) 

Uwaga: Format 210 x 297 mm. {podpis właściwego przełożone~o) 
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WNIOSEK 

Nr. 65. 

Wzór Nr. 4 
do §§ 90, pO, 

awansowy na stopień .............................................. . (tyŁularny, rzeczywisty) 

Stopień. 

Nazwisko, imię 

i specjalność 

Ol s:: 
.~ o E 
s:: Po ~ 
~.~ "a. 
~.~~ i S::.!d cd 

~~~ 
O Po <.> 

12 

2 

K a 

Sądowe 
daty orze-
czenia 

13 

3 4 5 

o 
r y 

~ 
'OJ) 
Ol 

p.; ] 
Dyscypli-

cd 

~ ];;1 narne i daty cd 

nałożenia <.> cd I': 
cd _cd ... cd ~ p.. CI cd 

14 15 16 

6 7 

Streszczenie 
opinji oraz 

ogólnej oceny 
od daty ostat-
niego awansu 
wraz z opinją 

fachową 

17 

I= 'T. =P=T=z=eiTb=i=eg:!=='s=łu",' z=' b=y!:'=W,==Ol=' s=~=o=w=e=i==1 
~ • .!.... E W marynarce lub 
I': o " 1: ~ ..i5 wojsku polskiem 
cd,.o o 
E"'= ::s 
~~~ 

w oddziałach 
lądowych 

na jednost
kach pływa

jących 

8 9 10 11 

Wnioski i opinje dowódców 
w sprawie awansowania Decyzja i pod-

i ich podpisy 
pis dowódcy 

Dowódcy okrę- I Wyższych 
a Wl!nsujące .~Q tu względnie kąlejnych 

pododdziału I przełożonych 
18 19 20 

I 
l 
! 
l 
.1 

I 
UWAGA: 1) Wniosek awansowy może obejmować również większą ilość przedstawi onych do awansu - wniosek awansowy na 

chorążego marynarki ma być sporządzony oddzielnie dla każdego przedstawionego do awansu. 

2) Format - 420 x 297 mm. 
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DEKLARACJA. 
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Wzór Nr. 5 

do § 143. 

Jako ojciec (zastępca prawny) niepełnoletniego ................................................................................................................................... __ 
(stopień. nazwisko i imię 

'_ ................................................................................................................. urodzonego dnia ................................................................................................. r .• 
, kandydata do służby nadterminowej) 

wyrażam zgodę na zobowiązanie się jego do dwuletniej (jednorocznej) służby wojskowej w marynarce wo

jennej w charakterze nadterminowego. 

dnia ........................................................... r. 
(miejscowość) 

..............•................................................................................................ ~) .... 
(podpis ojca lub prawnego zastępcy) 

UWAGA: l) Podpis ojca lub prawnego zastępcy ma być legalizowany sądownie lub notarjalnie. 
2) Format 210 x 297 mm. 

Wzór Nr. fi _._ ............ ~ ....... ~-~ .... ~ ..... ~~ ......... ~ ........... _ ..... . _ ... _ ... ~ .......................... .. do § § 143, 165, 171. -186. 
(określenie formacji) 

(przydział służbowy) 

D E K L A R A C J A. 

_ ............................................................................................................................ urodzony w ................................................................................ _ 
.. (stopień, specjalność. nazwisko i imię) (miejscowość) 

dnia ................... , ................................................. r. zobowiązuje się w myśl art. ... : .............. 1) rozporządzenia Prezydenta Rze-

czypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. (Dz. U.R. P. z r. 1933 Nr. 12, poz. 85) do służby wojskowej w mary-

n~rce wojennej na przeciąg ..................................................................... 2) w charakterze ...................................................................... 3) 

dnia ..................................... , ................ " .. r. 
(miejscowość) 

(pieczątka nagłówkowa) (podpis zobowiązującego się) 

Stwierdzam, iż ................................................................................. powyższą deklarację podpisał w mej obecności. 
(stopień, nazwisko i imię) 

dnia ........................................................• r, 
(miejscowość) 

(podpis właściwego przełożonego lub powiatowego komenqąąta l.gupełniep) 

Stwierdzam przyjęcie wymienionego do służby wojskowej w charakterze podoficera zawodowego 

lJląrynarki wojennej z dniem .......................................................... r. na przeciąg·· ........................................................ w rzeczywi-

,8tym stopniu ...................................................... , a zarazem ugłoszenie przyjęcia w rozkazie dziennym Nr .................. pkt •..........• 

z dnia ............................................................................................. r. 

dnia .......................................................... r. 

M.. P. 
(miejscowość) 

(podpis przełożonego uprawnionego do mianowania) 

UWAGA: l) Należy wstawić art. 52, jeżeli chodzi o zobowiązanie się do służby nadterminowej.-art. 56, jeżeli chodzi o pierwsze 
zobowiązanie się do służby zawodowej,-art. 57, jeżeli chodzi o przedłużenie zobowiązania się do służby zawodowej. 

2) Wstawić ,,2 lata" lub ,,1 roku", jeżeli chodzi o nadterminowego,-"ll lat" jeżeli chodzi o pierwszy okres zobowiązania 
się do służby zawodowej, oraz odpowiedni okres czasu, jeżeli chodzi o przedłużenie służby zawodowej. 

3) Wstawić wyrazy: "nadterminowego" lub "zawodowego"-w zależności od tego czy kandydat zobGwiązuje się do służby 
nadterminowej, czy zawodowej. 

4) Format 210 x 297 mm. 
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.. _--_ ... -................................................................................. -_ .................. _- .... -
Wzór Nr. 7 

do § 163 ust. 3 • 

(określenie formacji) 

DEKLARACJA. 

_ ........................................................................................................................................ zobowiązuje się W myśl § 163 ust. 3 
(stopień, specjalność , nazwisko i imię) 

rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców ma-

rynarki wojennej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 65, poz. 580) do uzupełnienia posiadanego wykształcenia do zakresu 

szkoły powszechnej III stopnia w ciągu pierwszych 3 lat służby zawodowej, oraz stwierdza, iż znany mu 

jest przepis ust. 4 tegoż §-u, stanowiący, że w przypadku niedotrzymania niniejszego zobowiązania zosŁa

nie zwolniony ze służby czynnej. 

dnia .................................................... _._ .......... ·r " 
(miejscowość) 

--_ ... _ ..... _ ........... --_ .. _--.-...... _ ........ _ .............................................. _ .. __ ...... __ ............. _ ....... _ ............................. __ .. _---------
(podpis zobowiązujące!!o się) 

Pieczątka nagłówkowa. 

Stwierdzam, ................. _ ......................................... , .............................................................................. iż powyżsżą deklarację 
(stopień. specjalność, nazwisko i imię) 

podpisał w mej obecności. 

dnia .......................................................... r. 
(miejscowość) 

(podpis właściwel!o przełożone!!o lub powiatowego komendanta uzupełnień) 

Uwaga: Format 210 x 297 mm. 
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(określenie formacji) 

L. dz., ............................................. . 

PROTOKÓŁ REHABILITACY JNY 

1179 

Wzór Nr. 8 
do § 201. 

.spisany w dniu .................................................................... r. w ...................................................................................... przez Komisję Reha-
(miejscowość) 

bilitacyjną ................. ,· .... · ... · ........ · .......................... · .... W składzie: 
(określenie formacji) 

przewodniczący ............ ......................................................................... . 

członkowie ............................................................................................. . 

w sprawie dostania się do niewoli (zaginienia na terenie działań wojennych) ................................................................................ . 
(stopień • 

••• • •• _ . __ • __ • • ••••• ••••••••••••••••••••••••••• • • • •• n ......................................... . . . . ... . ............................................. . ........... .. ................................................................................................... u ••• · 

I imię i nazwisko i przydział służbowy przesłuchiwanego) 

1) stopień, specjalność, nazwisko i imię .. , ..... ~ ................................................................................................................................... , ... .. 

2) rok urodzenia ......................................................................................................................... , ........ ............... ...... ............ : ................................ .. 

3) w jakiej formacji pełnił służbę w chwili dostania się do niewoli (zaginienia na terenie działań wo-

jennych) .......................................... ,.. ............................................................................................................................ ....................................... .. 

4) kto był wtedy jego bezpośrednim dowódcą ................................... · ......................................................................................... ...... .. 

5) dokładne wskazanie miejscowości, dnia i godziny dostania się do niewoli (zaginienia na terenie dzia-

łań wojennych) ................................. ..... ...... ........................................................... , ...................................................................................... , ....... .. 

6) krótki opis szczegółowy dosta~ia ~ię do niewoli (zaginienia na terenie działań wojennych) ........................... .. 
................................................................................. . ............ ~ ................ ~~~ ••• ~ •• ~.~ . . ... . ............ .... _._ .... . ____ ~~.~ •• • • ~ ___ .~ _ . _____ • ___ • _ _ • • _______ •• ~.~. _ _ ._ ••• _ •• ~ •••• _ •••••••••• • •••• _ •••• 4 

7) kto równocześnie został wzięty do niewoli (zaginął na terenie działań wojennych) ............................................ .. 

8) jak długo przebywał w niewoli i w jakich miejscowościach ............................................................................................ . 

9) w jaki sposób powrócił , ....................... ......................................................................................................................................... ............ . 

10) kto może · poświadczyć prawdziwość podanych okoliczności ... .............................................................................................. . 

11} inne pytania szczególne ................ ............... , ............................................................. ............................. ............ ....................................... . 

(podpis lub znak ręczny przesłuchiwanego) 

Na podstawie przesłuchania ............................................................................................. i przeprowadz::mych badań, 
. Komisja Rehabilitacyjna wydaje następującą 

d e c y z j ę: 

a) dostanie się do niewoli (zaginienie na terenie działań wojennych) .................................................................................... _ 
uznaje się za usprawiedliwionej 

b) dostanie się do niewoli (zaginienie na terenie działań wojennych} ....................................................................................... .. 
uznaje się za nieusprawiedliwione z powodów następujących .... ........................................................................... ............ .. 

c) dostanie się do niewoli (zaginienie na terenie działań wojennych) ........... .................. , .... ..... : ............ ....... .................... ...... . 
budzi wątpliwości. 

(podpisy członków Komisji) 

UWAGA: Format 210 x 297 mm. 
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(nazwisko zawód i dokła dny adres) 

DEKLAR A eJ A. 

Nr. 65. 

Wzór Nr. 9 

do § 221. 

W związku z wniesioną przez p. .. ............. _ ............................................................................................................................. .. 
(n azwisko i imiona kandydata) 

prośbą o przyjęcie do .................. ,............................................................................................... . poświadczam, iż kandydującego 

znam osobiście od roku .......... _ ....... i udzielam o nim co do wymaganych kwalifikacyj moralnych, następujących 

referencyj: 

dowych. 

a) karalność sądowa i administracyjna: 

b) lojalność państwowa i patrjotyzm polski' 

cl honorowość kandydata: 

dl uleganie nałogom: 

Powyższą deklaracię traktuję jako poufną wobec tego o jej treści nie powiadomiłem petenta, co 

niniejlzem stwierdzam. 

dnia ................. _ .. _ ..... - ·_ -_._ .. __ ~. __ _ r. 
(miejscowość) 

(podpis deklarującego) 

UWAGA: 1) Deklarację należy doręczyć petentowi w kooercie zamkniętej i olakowaneJ. 

2) O ile składający deklarację posiada stopień WOjskowy - należy to przy podpisie zaznaczyć. 

3) Format 210 x 297 mIl). 
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(Nazwisko, imiona i adres kandydata, a dla pełniących służbę 
woj skową: stopień wojskowy, specjalność , nazwisko, imiona 

i przydział służbowy) 

Wzór Nr. 10 
do § 225. 

DEKLARACJA. 
I 

Oświadczam, iż postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. 
o służbie wojskowej podoficerów i szregowców marynarki wojennej (Dz. U. R. P. z r. 1933 Nr. 12, poz. 85), 
dotyczące służby wojskowej pełuionej w charakterze ucznia szkoły podchorążych marynarki wojennej, są mi 
znane i zobowiązuję się do tej służby od dnia orzyjęcia mnie do szkoły i zaliczenia do stanu faktycznego 
jej uczniów. 

Zobowiązuję się rówmez, w razie ukończenia szkoły, do odsłużenia w wojskowej służbie zawodowej 
w marynarce wojennej okresu czasu przewidzianego powyższem rozporządzeniem lub przepisami wydanemi 
na jego podstawie, oraz do odpowiedzialności całym swoim majątkiem za zobowiązania majątkowe, związa· 
ne ze służbą w charakterze ucznia szkoły podchorążych marynarki wojennej. .' 

(miejscowość) 

(Nazwisko, imiona, adres i zawód osoby zobowiązującej się 
solidarnie do odpowiedzialności majątkowej) 

dnia ..................................................................... r. 

(podpis kandydata legalizowany sądownie lub notarjalnie) 

Zobowiązuję się do solidarnej odpowiedzialności całym swoim majątkiem za zobowiązania majątko-
we, związane ze służbą wojskową .... · ............................. .. .... .. ....................... · ...... .. .......................................... w charakterze ucznia 

szkoły podchorążych marynarki wojennej. 
(nazwisko i imiona kandydata) 

(podpis legalizowany sądownie lub notarjalnie) 

UWAGA: W przypadkach niepełnoletności kandydata do szkoły podchorążych marynarki wojennej, po
winna być na deklaracji wyrażona przez ojca lub prawnego zastępcę zgoda na zobowiązanie się, 
następującej treści: 

"Jako ojciec (prawny zastępca) syna mego (pupila) ...... __ ...... _ ................................................................ :_ ...... .. 
(nazwisko i imiona kandydata) 

wyrażam całkowitą zgodę na zobowiązanie się jego do służby wojskowej w charakterze ucznia 
szkoły podchorążych marynarki wojennej". 

(podpis legalizowany sądownie lub notarjalnie) . 

UWAGA: Format 210 x 297 mm. 


