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USTAWA

z dnia 4 lutego 1950 r.
o

c

Z Ę Ś Ć

pow~zechnylU obowiązku

I.

PRZEPISY OG(}LNE.
Dział
Siły

L.

4) wojska obr<my przeciwlotniczej,
5) wojska wewnętrzne (ochrony pogranicza

bezpie-

czeństwa wewnętrznego).

Art. 5. Kontyngent Sil Zbrojnych

Zbrojne.

określa

budżet

Państwa.

Art. l. Siły Zbrojne stoją na straży największeg o
dobra Narodu Polskiego: niepodległości Rzeczy pospolitej
i wiodącegci do Slocjal izmu ustroju demokracji ludowej.
Art. 2. Służba woj skowa w S i łach Zbrojnych jest
zaszczytnym obowią z kiem obywateli Rzeczypospolitej. '
Art. 3. Obywatele Rzeczypospolitej - bez wzgl ęd u
na nar odow o ść, wyznanie, wykształCe n i e, pochodzen' e
i przynależność społe cz ną - s ą obowiąz a ni p ęlnić słu ib ę
wojskO'.vą według zasad, okre ś l rmych w n iniejszej u stawie.
Art. 4. W skład Sił Zbrojnych
1) wojska l ądowe .
2) woj ska l;:;tnicze.
3) marynarka w ojenna.

wojskowym.

D z i a l
Uzupełnlenie Sił

II.

Zbrojnych i administracja rezerw.

Art. 6. 1. Podstawą uzupełniania Sil Zbrojnych jest
powszechny obowiązek wojskowy.
2. Uzup ełnian ;e Sił Zbrojnych i administracja rezerw należą do zakresu dz i ałania Ministra Obrony Narodowej , a w części, dotyczącej wojsk wewnętrznych ~
do lVlinistra Obrony Narodowej w porozumieniu z Min istrem Be z piecze ństwa Publicznego.

wchodz ą :

Art. 7. 1.

Władzami, właściwymi

do

uzupełniania

Sil

Zl,oj n vdl i administracji rezerw. są woj skowe komendy

rejonowe.

•

•
2. Tworzenie wojskowych komend rejonowych oraz
ustalanie ich siedzib i r ejonów działania nast ęp uje
w drodze rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej,
wydanego w porozum ieniu z Ministrem Administracji
Publicznej.
Art. 8. Władze państwo w e i samorządu terytorialn ego obowiązan e są do współdziałania w sprawach uzupełniania Sił Zbrojnych i administracji rezerw. Za kres współdziałan ia t ych władz i tryb ich postępowania
określi Rada Ministrów w drodze rozporz ądzenia.
Dział

III.

Z akres powszechnego obowi ązku wojskowego.

·-l

Art. 9. 1. Powszechnemu obowiązkowi wojskowemu
- obywatele polscy - w wieku
od 18 d o 50 lat życi a włącznie.
2. Mężczyźni, posiadający . stopie ń oficerski do puł
kownika włącznie, p odl eg ają powszechnemu obowią z
k owi \vojskowemu. do 60, a gene r ałowie (admirało
w ie) - do 65 lat życia włączr:ie.
po dlegają m ężczyźn i

Art. 10. P owszechny
1)

3)
4)

ob ow ią zek

w·ojskowy obejmuje:
do r ejestracji,
stawania do poboru,
odby vJania służby \vojskovvej,
m eldu nkowy.

ob ow iąz ek z głasza ni a si ę

2) obowiązek
obov:iąz c k
o bow iąz ek

A rt. 11. 1. Oboviiąza ni do s; u ~:by wojskowej z mocy
szczególnego
obJwiązku
woj21w'.vego,
okre śloneGO
w osobnych przepisnch (ż ołn i erze: zavvodowi, t ytularni
p ełniący słu żbę wojskow ą, stanu spoczynku, uczniowie
szkół kształc ących na oficerów zawodowych), n ie podl egają powszech nemu obowiązkowi woj skowemu.
2. W razi e ustania szczególnego obowiązku w oj skowego powstaje z mocy prawa pO\vszechny obowią
zek wojskowy.
Art. 12. Osob y, u znane za zupełnie niezdolne do
służby wojskowej, nie podlegają powszechnemu obowiąz
kowi wojskowemu.

c

Poz.
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Z Ę S Ć

II.

REJESTRACJA I POBÓR.
Dział

I.

Rejestracja.

2. Do składu komisji rejestracyjnych wchodzą:
1) jako przewodniczący - starosta (prezydent miasta)

lub jego przedstawiciel,
2) jako członkowie:

wojskowy komendant rej onowy lub oficer przez
n iego wyznaczony,
lekarz, wyznaczony 'przez . powiatową władzę
administracji ogólnej.
3. Druga rej estracja jest
lekarskim.

.
Art. 15. Obowiązkowi ,głoszenia się do drugiej rejestracji podlegają mężezyzni, którzy w !ianym ro.l,m
kalendarzowym kończą 19 lat życia.
.

połączona

z

przeglądem

Art. 17. 1. Męż czyźni, stale za mieszkali za granicą;
podlegaj ą obowiązkowi zgłosze nia się do pierwszej re....
jestracji we właściwych urzędach konsularnych. Nie
podlegają oni obo wiązkowi zgłoszenia się do drugiej
rejestracji.
2. Mężczyfui, przebywający czasowo z.a granicą,
obowiązani są zg łos ić si ę do pierwszej i drugiej reje-;
stracji n iezwłocznie po powrocie do kraju.
Art. 18. 1. 1T Gż czy ź n i, którzy. n ie dop ełnili w term~-'
n ie obowiązku zgłoszenia się do pierwszej lub drugiej
rejestracj i, obow iązani są u czynić to n iezwłocznie po
ustaniu przeszkody.
2. Obo\v;. ąz ek zg ło szenia się do pierwszej rejestracji
trwa do korJ. ca tego roku kalendarzowego, w k tórym
ob c wiąza.ny do tej r ejeortracji ko ńczy 18, a do drugiej
r ejestra cji -'-- 50 lat życia.

Art. 19. 1. VI razie s twierd z e nła podczas drugiej
r ej (;s1l'i.;cji vJady, ulomn 0 śc i l ub choroby, c zyni ącej rej estrowane~o czasowo n iezcloJ.n ym do służby woj sko-;
w ej, lecz d a j ącej się w y leczyć najdalej w ciągu r oku,
WOjskowa komenda rej onowa m oże na wniosek kom is ~i
r ejestracyjnej zarząd z ić slderowarti.e r ej estrowanego do
z akła du leczniczego w celu leczenia.
2. Dokonanie zabiegu chirurgicznego wymaga zgody
r ejestrowanego.

Art. 20. 1. Minister Administracji Publicznej w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i B ezpie-'
czeńs twa Publicznego określi w drodze rozporząd zeni a
terminy i sposób przeprowadzenia rejestracji i założe:
nia ewidencji, dokumenty, jakie powinni przedstawić
zgtaszający się do .rejestracji, oraz przypadki, w których
obowiązek zgłoszenia się do rejestracji mOże być speł....
niony w drodze pisemnej.
'2. Sprawy, wymienione w ust. 1, w odniesieniu do
rejestracji za. granicą normuje Minister Spraw Zagra-l
nicznych w porozumieniu z Ministrami Obrony ·Naro-;
d()wej i Bezpieczeństwa Publicznego w drodze zarzą-l
dzenia.

Art. 13. Obowiązkowi zgłoszenia się do pierwszej
rejestracji podlegają mężczyźni; którzy W danym roku
kalendarzowym kończą 18 lat życia.
Art. 14. Pierwszą rejestrację przeprowadzają:
w kraju - zarządy gmin,
za granicą - urzędy konsularne.

~6

D z i a

ł

II.

Pobór.
Art. 21. 1. Pobór w kraju zarządza corocznie Mi..
nister Obrony Narodowej.
2. Pobór przeprowadzają władze wojskowe przy
udziale władz administracji ogólnej.
3. Pobór przeprowadza się między 1 września a 31
października.

Art. J.6. 1. Drugą rej estrację przeprowadzają powiatowe władze admin istracji ogólnej za pośrednictwem
komisji rejestracyjnych.

4. Pobór za granicą zarządza Minister Spraw Za-l
granicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-l
;rodowej.

ł
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Art. 22 •. Poborowymi są mężczyźni, którzy w danym
roku kalendarzowym ob o wiązani są stawić się do poboru.
Art. 23. 1.

Obo wiązkow i

podlegają mężczyźni,

stawienia się do poboru
którzy w danym rQk u kalendarzo-

wym kończą 20 lat życia.
2. Poborowi, którzy nie stawili się do poboru
w terminie, powinni to uczyn i ć ni ezwło czn ie po ustaniu przeszkody. Obo wiązek ten trwa do czasu ukoń
czenia 50 lat życia .
3. Poborowi, przebywający czasowo za granicą, obowiązani są stawić si ę do poboru niezwłocznie po powrocie do kraju.
4. Poborowi, stale zamieszkali za granicą, nie podlegają obowią zkowi staw i ęn i a się do poboru w kraju.
5. Minist er Obrony Narodowej może w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych zarządzić stawienie się do poboru w kraju osób,wymienionych
w ust. 3 i 4.
Art. 24. 1. .P obór w kraju przepro wadzają dowódcy
wo jskowych i wojskowi komendanci r ejonowi
przy udziale okr ęgowych i rejonowych komisj i poborowych.
.
2. Pobór za granicą pr zeprowadzają konsulowie
przy udziale konsularnych komisji poborowych.

okręgów

Art. 25. Do

składu

rejonowej komisji poborowej

wchodzą:

1) jako przewodniczący -

wojskowy komendant rej onowy lub oficer, wyznaczo,1y przez dowódcę ok r ęgu
wojskowego,
2) jako czł onkow ie:
- starosta (prezydent miasta) lub jego przedstawiciel,
- przedstawiciel powiatowej rady narodowej,
- szef powiatowego (miejskiego) urzędu bezpieczeństwa pubhcznego lub jego przedstawiciel,
dwaj lekarze, wyznaczeni przez powiatową wła
dzę administracji ogólnej; zamiast j ednego lekar za cyw ilnego dowódca okręgu wojskowego
może wyz:Utczyć l el~a rza wojskowego.
Art. 26. 1. Do zakresu działania r ejonowej komisji
poborowej nal eży:
1) badanie stanu zdro \via poborowych i ustalanie ich
stosunku do służby wojskowej,
2) przeznaczańie uznanych za zdolnych do służby wojskowej do odbycia zasadniczej (kadrowej, terytorialnej lub zastę p czej) służby woj skowej albo zaliczanie ich do ponadkontyngeniu lub do rezerwy,
3) przyznawanie pmwa do odbycia skróconej kadrowej służby wojskowej ,
4) udzielanie odroczeń zasadniczej służby woj :;kowej,
fi) zwalnianie od povvszechnego obowiązk u wojskowego
" uznanych za zupełni e niezdolnych do służby woj skowej.
2. P rzepis al't. 19 stosuje się odpowiednio.

..

Art. 27. 1. Odroczen~ zasadniczej służby w ojskowe j
mogą być udzielane poborowym każ dorazowo na przeciąg jednego roku ze wzglę du na:
1) stan zdrowia (czasową ni~lność do służby wJjskowej),
2) wykonywan ie zawodu
3) odbywanie studiów
4) utrzymywanie rod~iny, j eżeli poborowy jes't jedynym jej żywiclclein.
'

Poz. 46

2. Poborowi, korzysta j ąc y z odr oczenia, są obowią
zani stawą.ć do poboru cor ocznie do czasu ostatecznego
ustalenia ich stosunku do służby wojskowej .
3. Odroczenia ze względu na utrzymywanie rodziny
mogą być udzielane j edynie poborowym, przeznaczonym do odbycia kadrowej lub za s tępcz e j służby wojskowej.
4. Odroczenia ze względu na stan zdrowia, wykonywanie zawodu i utrzymywanie rodziny mogą być udzielane poborowym do k.ońca tego roku kalendarzowego"
w którym kończą 2'1 lata życia .
5. Odroczenia ze względu na odbywanie studiów
mogą być udzielane poborowym do końca tego roku
kal endarzowego, w którym kończ ą 26 lat życia.
6. P oborowi, wymienieni w uct. 4 i 5, nie powołani
do odbycia zasadniczej służby woj skowej do końc a tego
roku kalendarzowego, w którym kończą 24 względnie
26 lat życia, zostają zaliczeni do rezerwy.
7. Z asady, warunki i tryb udzielania odroczeń określa Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządze
nia.
8. Minis ter Obrony Narodowej w porozumieni u
z Przewodnicz ącym PaństWOWej Komisji Planowania
.Gospodarczego, lVlinistrem O.'h ,v iaty j innymi zainteresowanymi ministrami okrej la w drodze zarządzenia zawody i studia, u pra\'mi aj ące do ubiegania się o odroczenie zasadni czej słu ż by wcjsk'wlej.

Art. 28. 1. Poborowych w w ieku od 20 do 23 lat
życia, u z'nanych za zdolnych do służby wojskowej, których n ie przeznaczonO) do odbycia zasadniczej służby
w·ojskowej i którym nie · udzielono odroczenia, zalicza
się do ponad kontyngentu.
2. Po\vo ła nie ponadkontyngentowych do odbycia
zasadniczej służby wojskowej mo że n astąpić do końca
tego roku kalendarzowego, w którym koilCZą 24 lata
życia. Niepowołani w tym t erminie do służby woj skowej
zostaj ą zaliczeni do r ezerwy.
Art. 29. 1. Póborowi, stający do poboru po raz pierwszy w t ym roku kalendarzovvym, w którym koilCZą 24
lata życia lub starsi, zostają - w razie uznania za
zdolnych do służby wojskowej - przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo zaliczeni
do rezerwy.
2. Poboro;',vi, określeni w ust. 1, m ogą b y ć 'przeznaczeni do odbycia zasadniczej sł użby ,vojskowej, j eżeli
w d anym rok u k alenda r zowym kończą najwyżej 28 lat
życia.

3. P oborowym, określonym w ust. 1, można udzieodroczenia zasadniczej służb y wojskowej tylko ze
wzgrędu na odbywanie studiów (art. 27 ust. 5).
lić

Art. 33. 1. Orzeczenie rej on owej l;:omisji poborowej
powinno być niezwloczJ;lie p odane do wiadomości poborcvvego.
2. Poborowy, któ r y uważa sj~ za pokrzywdzonego
orzeczeniem r ej onowej k omisji poi;orow ej, może wnieść
skargę na to orzeczeni2. Człon e k k01UiBj i,
który nie
zgadza si ę z tre ~ci ą orzeczenia,· moż e wnie ść sprzeciw .
Skargi i sprzeciwy wnosi się do okręgowej komisji poborowej, a j eśli komis ja ta zakończyła urz ędowa nie do dowódcy okręgu wojskowego.
3. Wniesienie skargi lub sprzeciwu nie wstrzymuje
wykonal'l ia orzeczenia.
Art. 31. Do

składu

okręgo wej

komisji poborowej

wchodzą:

1) jako przewodniczący ,,,,-___ :...we c·:1o lub j ego

zastępca,

dowódca

okręgu

wojsko-
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- -- -- 2) jako
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członkowie:

-wojewoda (prezydent m . st. '\Varszawy lub
m. Łodzi) albo jego zastępc a,
- przedstawiciel wojewódzkiej rady
narodowej
albo r ady narodowej m. st. Warszawy lub

m.
-

Poz. 411
-------------~ '_. _--

4. Minister ' Spraw · Zagranicznych w porozumiedu
z Ministrami Administracji Publicznej i Obrony Narodowej określa w drodze za rzą dzenia skład konsularnych kQmisji poborowych oraz sposób przeprowadz~nia
p oboru za granicą.

Łodzi,

szef w ojewódzkiego urzędu bezpieczeństwa publicznego lub jego zastępca,
szef wydziału służby zdrowia okr ęgu wojskowego lub j ego zastępc3,
dwaj oficerowie, wyznaczeni przez d owó dcę
okrĘgu vlojskovv"ego.

Art. 32. Do zakresu d7iałani.a okręgowej komisji poborowej należy:
1) kierownictwo poborem na obszarze okręgu i n adzór n ad d<:iałalnością rejonowych komisj i poborowych,
2) r ozpatrywanie
skarg i sprzeciwów, wniesionych
przeciwko orzeczeniom r ejonowych komisji poborO'Ą,Tych.
\
Art. 33. 1. Okręgowa komisja poborowa, a jeżeli
komisja ta zakoóczyla urzędowanie - dowódca okręgu
wojskowego, może na skutek skargi, sprzeciwu lub
~ urzędu, uchylić albo zmienić orzeczenie rejonowej
komisj i poborowej. Orzecz::mia okręgowej komisji poborowej lub dowódcy okręgu wojskowego są ostateczne
i nie podlegają zaskarżeniu .
2. Minister Obrony Narodowej może w trybie nadzoru uchylić lub zmi eni ć każde orzeczenie komisji poborowej lub decyzję dowódcy okręgu wojskowego.
Art. 34. 1'. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lub 19 lat życia, mogą stawić
się do poboru ochotniczo.
2. Ochotnicy, którzy ukończyli szkoły,
określone
przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu
ż Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego, Ministrem Oświaty i innymi zainteresowanymi ministrami i zostali przeznaczeni do odbycia
kadrowej służby wojskowej, odbywają ją jako służbę
skróconą. . ,
/ '
3. Minister Obrony Narodowej określi w drodze Jfozporządzenia przypadki, wkt6rych mimo ukończenia
,szkół, przewidzianych w · ust. 2, nie przysługuje ochotnikom prawo do odbycia skróconej kadrowej służby
wojskowej.
4. Przepisy o poborze stosuje się odpowiednio do
ochotników z tą zmianą, że nie zalicza s i ę ich do ponadkontyngentu lub do rezerwy i nie udziela się im
()droczeń zasadniczej służby wojskowej.

Art. 35. 1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Min istrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia określa w drodze rozporządzenia zasady i tryb zgłaszania się do poboru
w kraju, dokumenty, jakie powinni przedstawić poborowi zgłaszający się do poboru, sposób przeprowadzania poboru, tryb urzędowania komisji poborowych oraz
obowiązki i uprawnienia przewodniczącego i członków
komisji poborowych.
2. Minister Obrony Narodowej określa warunki
zdolności do służby wojskowej oraz sposób badania
stanu zdrowia poborowych.
3. ' Minister Obrony Narodowej w porozumieni u
z Minish'ami Spraw Zagranicznych i Administracji
Publicznej określa w drodze zarządzenia termin przeprowa dzenia p obcru za grar.: c ą i kn' je, VI których pobór
będzie przeprowadz,)ny.

CZĘŚĆ

III.

SŁUŻBA WOJS!{OWA.
Dział · I.

Przepisy

wstępne .

Art. 36. 1. W wykonaniu p owszechnego
wojskowego odbywa się:

obowiązku

1) zasadn iczą służbę wojskową,
2) służbę wojskową w rezerwie.

2. Zas a dniczą służbę wojsko\vą odbywa się jako:
1) kadrową służbę wojskową albo
2) terytorialną służbę wojskową albo
3) zastępczą służbę wojskową·

Art. 37. 1. Obowiązkowi odbycia zasadniczej służby
woj skowej podlegają:
1) poborowi, przeznaczeni przez komisje poborowe do
odbycia zasadniczej służby wojskowej,
2) povJołani z ponadkontyngentu do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
2. Obowiązkowi odbywania służby wojskowej w re..;
zerwie podlegają o&oby zaliczone do rezerwy:
1) po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
2) bez odbycia tej służby na podstawie przepisów
niniejszej ustawy lub przepisów szczególnych.
Art. 3S: 1. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej mogą być powołani ochotnicy, uznani przy poborze
za zdolnych do służby wojskowej.
2. Ochotnikom przysługuje prawo wyboru rodzaju
.wojsk i hroni na warunkach, określonych przez Mini~
stra Obrony Narodowej.
Art. 39. 1. Minister Obrony Narodowej lub upoważ""
nione przez niego władze wojskowe mogą przenosić
żołnierzy, odbywających kadrową, terytorialpą lub zastępczą służbę wojskową z jednego rodzaju zasadniczej
służby wojskowej do drugiego.
2. Minister Obrony Narodowej określa w drodze
rozporządzenia zasady i sposób zaliczania okrem służ:"
by, odbytej w jednym rodzaju zasadniczej służby woj~
skowej na poczet drugiego.
względem osoby,
wykonania kary pozba~
wienia wolm~ści w wymiarze powyżej 1 miesiąca, albo
w razie zastosowania przez organa powszechnego wy""
miaru sprawiedliwości względem tej osoby aresztu
tymczasowego, następuje przerwa w odbywaniu służby
wojskowej.
.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do skazanych na
karę aresztu domowego.
,

Art. 40. 1. W razie

zarządzenia

odbywającej służbę wojskową,

~

Art. 41. 1. Zasady' i sposób powoływania do służby
wojskowej i zwalniania z niej określa lVIinister Obrony
Narodowej \v drodze zarz ądzeń i rozkazów, w odniesieniu zaś do wojsk wewn ę trznych - Minister Obrony
N arodowej w porozumieniu z IvIinistrem Bezpiecz eń
stwa Publicznego . .
2. Sposób odbyvJania służby w ojskowej _9kreśla Minister Obrony }~al'odowej w lli'odze z a rządzeń · i rozka~
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zów. w odniesieniu zaś do wojsk wewnętrznych - Minister Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej.

D z i a
Kadrowa

ł

służba

II.

Art. 43. 1. Minister Obrony Narodowej, w odniesiezaś do wojsk wewnętrznych Minister Bezpieczeństwa Publicznego w
porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej może z ważnych przyczyn zatrzymać w kadrowej służb i e woj skowej przez czas do 3 miesięcy ponad okresy, przewidziane wart. 42 lub też
zwolnić z tej służby przed upływem tych okresów.
2. Czas zatrzymania w kadrowej służbie wojskowe~alicza się na poczet ćwiczeń wojskowych w rezerwIe.

niu

Art. 44. Czas trwania skróconej kadrowej służby
wojskowej ustala" Minister Obrony Narodowej w granicach do 15 mies i ęcy.
Art. 45. W przypadku przenie~ienia do innego
rodzaju wojsk lub broni odbywa się kadr~wą służbę
wojskową przez czas, określony dla tego rodzaju wojsk
lub broni, do których nastąpilo przeniesienie.

III.

Art. 46. 1. Terytorialną służbę wojskową odbywa
się okresowo w ciągu 4 lat.
2. Czas trwania terytorialnej Nużby wojskowej
wynosi: w pierwszym roku służby 4 miesiące, a w następnych trzech latach po 2 miesiące.
3. Minister Obrony Narodowej lub u=,o\'vażnione
przez niego włądze · wojskowe. mogą z ważnych przyczyn zatrzymać w terytorialnej służbie wojskowej lub
powołać do t ej służby na czas do 2 mi,esięcy ponad okreł3y, przewidziane w uct~ 2..
"" .4, Przepis art. 43 1Jst., 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 47. Niezależnie od okresów służby, przewidzianych wart. 46 ust. 2 i 3, terytorialna służba wojskowa obejmuje ID-dniowe ćwiczenia wojskowe w każdym
roku służby.

D z i a

ł

Zastępcza służba

IV.
wojskowa.

Art. 48. 1. Czas trwania zastępczej służhy wojskowej wynosi 2 lata.
2. Przepis art. 43 stosuje się odpowiednio.
Art. 49. Zastępcza służba wojskowa polega na odbywaniu wyszkolenia wojskowego oraz na wykonywaniu pracy, potrzebnej dla celów obrony Państwa i realizacji narodowych planów gospodarczych.

zastępczej

służby

wojskowej
zaliczeni do rezerwy bez odbycia zasadni.czej służby wojskowej, jednak nie później, niż do końca tego roku kalendarzowego, w którym kończą 28 lat życia.
D z i a
Służba

ł

V.

wojskowa w rezerwie.

Art. 51. 1. Służba wojskowa w rezerwie polega
na odbywaniu:
l) ćwiczeń wojskowych,
2) zebrań kontrolnych,
3) służby wojskowej, zarządzonej w interesie obrony
Państwa w drodze uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek Ministra Obrony Narodowej,
4) służby wojskowej w razie mobilizacji lub w czasie
wojny.
2. Obowiązek odbywania służby wojskowej, określonej w ust. l pkt 3, trwa do czasu zniesienia go
w drodze uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek Ministra Obrony Narodowej.
Art. 52. 1. Na ćwiczenia wojskowe można powotylko raz w ciągu roku:
1) oficerów - na czas do 4 miesięcy,
2) podoficerów i szeregowców - na czas do 2 mie-

ływać

sięcy·

2. Minister Obrony Narodowej może z ważnych
przyczyn przedłużyć czas trwania ćwicz~ń wojskowych
najwyżej o dalsze 2 miesiące w ciągu roku.
3. Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych nie
może przekraczać:

1) dla oficerów
- 28 miesięcy,
2) dla podoficerów i szeregowców
- 18 miesięcy,
- ~rzez cały czas służby wojskowej w rezerwie:

\

Terytorialna służba wojslUłwa.

\

Art. 50. Do odbycia

mogą być powołani również mężczyźni,

wojskowa.

Art. 42. Czas trwania kadrowej służby wojskowej
wynosi:
l) w wojskach lądowych
2 lata,
2) w wojskach lotniczych i w oddziaJach lotniczych innych rodzajów wojsk
3 lata,
3) w marynarce wojennej
3 lata,
4) w wojskach obrony przeciwlotniczej 2 lata,
5) w wojskach wewnętrznych
- 27 miesięcy.

D z i a "l

Poz. 46

--c-

Art. 53.
nie

Łączny

mOże prz'ekraczać

czas trwania zebrań konttolnych
10 ' dni w ciągu roku.

Art. 54. Mjnister Obrony Narodowej określa
w ..drodze, rozporządzenia liczbę · i czas trwania ćwiczeń
wojskowych dla poszczególnych kategorii i grup męż
czyzn, . obowiązanych do służby wojskowej w rezerwie,
w zależności od ich wieku i stopnia wyszkolenia wojskowego.
C Z Ę Ś Ć IV.

SLUZBA WOJSKOWA Vi RAZIE MOBILIZACJI LUB
W CZASIE WOJNY.
Art. 55.
pospolitej ,

Mobilizację

zarządza

Prezydent Rzeczy-

Art. 56. W razie mobilizacji lub w czasie wojny:
służbę woj sk ową pełnią ją do czasu
zwolnienia ich z tej służby na podstawie zarządzeń
Ministra Obr ony Narodowej,
2) posiadający przydział mobilizacyjny obowiązani są
stawić się do służ by wojskQwej w czasie i miejscu,
określonych w karcie mibilizacyjnej,
3) nie pos i adający przydziału mobilizacyjnego obowią
zani są stawić się do służby wojskowej zgodnie
z rozkazami Ministra Obrony Narodowej,
4) przebywający za granicą obowiązani są niezwłocz
nie zgłosić swe adresy do urzędów konsularnych
i w',' ;~onywać nakazy.
wydawane im przez te

l)

o dbywający

urzędy,

-
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5} obowiązkowi

stawienia się do poboru podlegają
którzy w danym roku kalendarzowym
ko ńczą 18 lat życia,
m pobór może być zarządzony w każdym czasie,
7) . w przypadku zarządzenia poboru obowiązek stawienia się do poboru istnieje na każde wezwanie
wojskowego komendanta rejonowego, choćby obowiązek pten w d anym rok u kalendarzowym został
mężczyźni,

już spełniony,

Właściwość władz i sposób wykonywania
meldunkowego określają w drodze rozporzą
dzenia Miniclrowie Obrony Narodowej i Administracji
Publicznej w porozumieniu z Ministrami Bezpieczeń.., .
stwa Publicznego i Spraw Zagranicznych.

Art. 60.

obowiązku

CZĘŚC

VI.

POMOCNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA KOBIET.

8) odroczenia służby wojskowej

tracą swą ważność;
odroczeń, obowiązane są

Art. 61. 1. W razie mobilizacji lub w czasie wojny
kobiety
mogą być powołane do pomocniczej służby woj~
stawić si ę n iezwłocznie do wojskowej komendy
. skowej w drodze zarz ą dzen i a Ministra Obrony Narodorejonowej,
9) warunki zaciągu ochotniczego ok reśla Minister wej.
2. W czasie pokoju kobiety mogą być powołane do
Obrony Narodowej w drodze zarządzenia,
pomocniczej służby wojskowej na pod.stawie uchwa ły
10) JHinister Obrony Nar odowej mo że zarządzić:
Rady Ministrów, . powziętej w interesie obrony Państwa
a} stawienie się do poboru osób, zwolnionych od
na wniosek Ministra Obrony Narodowej.
powszechnego obowiązku wojskowego wskutek
niezdolności do służby woj skowej
celem
Art . . 62. Pomocnicza służba wojskowa obejmuje
ewentualnej zmiany kategorii zdrowia tych służby: zdrowia, łączności, transportową, wartowniczą,
osób,
przeciwpożarową, obrony przeciwlotniczej i
przeciwp) powołanie do służby wojskowej równ ież tych chemicznej oraz inne potrzebne dla celów obrony: ""
oficerów rezerwy, którzy po ukończeniu 60, Państwa.
względnie 65 lat życia zostali zwolnieni od powArt. 63. Pomocniczą służbę wojskową pełni się
szechnego obowiązku wojskowego.
w razie mobilizacji lub w czasie wojny - do czasu
Art. 57. 1. Minister Obrony Narodowej może ze demobilizacji, ~ w czasie po~oju (art. 61 u..,<1:. 2) ~~o
czasu uchylema tego obOWIązku w drodze uchwały
względu na interes publiczny zwolnić od obowiązku
odbywania służby wojskowej osoby, uznane przez ko- Rady Ministrów, powziętej na wniosek Ministra Obromisje reklamacyjne za niezbędne na· zajmowanych sta- ny Narodowej .
nowiskach.
Art. 64. 1. Minister Obrony Narodowej może w po-;
2. Tworzy się:
rozumieniu z Ministrami: BezpieczeJlstwa Publicznego,
1) Centralną Komisję Rek lamacyjną
przy MinicterAdministracii Publicznej i - Zdrowia zarządzić już
stwie Obrony Narodowej,
w czasie pokoju rejestrację kobiet.
2) okręgowe komisje reklamacyjne
przy dowódz2. Rejestracja kobiet może być połąćzona z przetwach okręgów wojskowych,
glądem
lekarskim. Przeglądu lekarskiego dokonuje
przy wojsko- lekarz - kobieta.
3) rejonowe komisje r eklamacyjne
wych komendach rejonowych.
Art. 65. 1. Do pomocniczej służby woj~kowej m ogą
3. Skład, właściwość oraz zakres działania k omisj i
reklamacyjnych określa Rada Ministrów w drodze być przeznaczone kobiety, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie,
uchwały, powziętej na wniosek Ministra Obrony Naro2) ukończyły 18, a nie przekroczyły 40 lat życia oraz
dowej. Tryb urzędowania tych komisji określa Minister
3) zostały uznane za zdolne do pomocniczej służby
Obrony Narodowej.
wojskowej.
osoby, które korzystaly z

C Z Ę Ś C V.
OBOWIĄZEK

MELDUNKOWY.

Art. 58. Ob owiązek meldunkowy ciąży na osobach,
powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, z wyjątkiem osób, pełniących czynną służbę wojpodlegających

skową.

Art. 59.

Art. 66. 1. Kobiety, przeznaczone do pomocniczej
wojskowej, mogą być w q:asie pokoju poddane
przeszkoleniu celem przysposobienia do tej służby.
2. Przeszkolenie kobiet zarządza Rada Ministrów
na wniosek Ministra Obrony Narodowej na czas nie
dłuższy, niż 6 miesięcy. Rada Ministrów określa w zarządzeniu również władze, powołane do przeprowadzenia przeszkolenia.
służby

Obowiązek

meldunkowy obejmuje:
zawiadamiania właściwych władz o zmianie miejsca zamieszkania. o zmianie miejsca po.:.
bytu na okres ponad 2 miesi ące , o wyjeździe za
granicę i przyjeździe z zagranicy, o zmianie adresu
w obrębie tego samego m iejsca zamieszkania oraz
o zmianach, dotyczących stanu cywilnego, rodzinnego, wykształcenia i zawodu; osoby, posiadające
stopień oficerski, obowiązane są ponadto zawiadamiać właściwe władze o zmianie miejsca zatrudnienia i stanowiska w pracy (stanowiska służbo
wego),
2) obowiązek zgłaszania się na każde wezwanie wła
ściwych władz w sprawach, dotyczących obowiązku
wojskowego.

1)

2. Minister Obrony Narodowej określi w drodze
przypadki, w których kobiety ze wzglę
du na sprawowanie pieczy macierzyńskiej lub z innych
ważnych względów nie mogą być przeznaczone do p~
mocniczej służby wojskowej.
rozporządzenia

obowiązek

Art. 67. Kobiety, przeznaczone do pomocniczej
wojskowej, podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

służby

Art. 68. Szczegółowe przepisy, dotyczące pomocni:..
czej służby wojskowej kobiet, wydaje w drodze zarzą
dzenia Minister Obrony Narodowej · w porozumieniu
z Ministrami: Bezp ieczeńs twa Publicznego, Administracji Publicznej i Zdrowia.

•
-
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VII.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE.
Dział

Poz. 46

59 -

I.

Art. 74. Minister Obrony Narodowej określa w drodze rozporządzenia właściwość władz i tryb postępowa
nia w sprawach zmiany orzeczeń i dodatkowej rejestracji.
D zi a

Ewidencja.
1. Zarządy g\lin są obowiązane zało·żyć
i prowac'.zić w stanie aktualnym ~widen~ję .mężczyzn,
podlegających powszechnemu ObOWIązkoWI wOJskowemu,
i ewidencję kobiet, przeznaczonych do pomocniczej służ
by woj9kowej oraz zawiadamiać wojskowe komendy rejoucrNe o zmianach w ewidencji tych .osób. .
"
2. Sposób założenia i prowadzema eWldencJI oraz
zawiadamiania o zmianach w ewidencji określa w citodze zarzadzenia Minister Administracji Publicznej w porozumie~iu z Ministra1111 Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Art. 69.

Art. 70. 1. Organa wymiaru sprawiedliwości oraz
powiatowe władze administracji .ogólnej obowiązane są
zawiadamiać właściwe władze o wszelkich orzeczeniach
i zarządzeniach, które dotyczą poszczególnych osób i mogą mieć wpływ na wykonanie przez nie obowiązku wojskowego.
2. Ministrowie Obrony Narodowej i Administracji
Publicznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określa w drodze rozporządzenia władze, które
należy zawiadamiać o orzeczeniach i zarządzeniach,
przewidzianych w ust. 1, przypadki oraz tryb przesyła
nia zawiadomień.
Art. 71. 1. Wladze, urzędy, instytucje, przedsię
biorstwa, zakłady naukowe i zakłady pracy obowiązane
są sprawdzać przez zbadanie wojskowych dokumentów
osobistych, czy osoby zatrudnione, pobierające naukę
lub ubieg~ące się
przyjęcie do pracy albo na naukę,
o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu, o wydanie dowodu osobistego albo zgłaszające zmianę miejsca zamieszkania:
1) zgłosiły się do rejestracji i poboru,

°

2) odbyły służbę wojskową,

3)

wykonały obowiązek

meldunkowy.
2. O · niewykonaniu obowiązków, przewidzianych
w ust. 1 pkt l) - 3), należy zawiadómić właściwą wojskową komendę rejonową lub powiatową władzę administracji ogólnej.
D z i a

ł

II.

Dodatkowa rejestracja i zmiana

orzeczeń.

Art. 7,2. Orzeczenia o. zdolności do "łużby wojskowej mogą w każdym czasie ulec zmianie w przypadku
istotnej zmiany stanu zdro'Nia.
Art. 73. 1. Rada Ministrów może na wniosek Ministra Obrony Narodowej zarządzić w każdym czasie
z ważnych przyczyn dodatkową rejestrację wszystkich
lub niektórych kategorii mężczyzn, podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu oraz ZWOlillOnych od tego obowiązku wskutek uznania ich za zupeł
nie niezdolnych do służby wojskowej.
2. Dodatkowa rejestracja może być połączona
z przeglądem lekarskim.
3. W wyniku dodatkowej rejestracji mogą ulec
z:mianie dotychczas .. 've orzeczenia, dotyczące stosunku
do służby wo'j skow0j.

ł

III.

Szczególne obowiązki i prawa osób, podlegających
wiązkGwi wojskowemu.

Ob3-

1. Mężczyźni, podlegaj ący powszechnemu
wojskowemu, i kobiety, przeznaczone do
pomocniczej służby wojskowej, obowiązani są na wyjazd i na pobyt za granicą uzyskać zezwolenie władz
wojskowych.
2. Minister Obrony :Narodowej w porozumieniu
z IVlinistrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej i Spraw Zagranicznych określa w drodze
rozporządzenia władze właściwe do wydawania zezwoleń na wyjazd i na pobyt za granicą, tryb postępowania
w tych sprawach, jak również kategorie osób, spośród
wymienionych w ust. 1, które są zwolnione od obowiąz
ku uzyskiwania tych zezwoleń.
Art. 75.

obowiązkowi

Art. 76. 1. W okresie między powołaniem do służby
wojskowej a · jej odbyciem stosunek służbowy lub stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani bez winy 'pracownika rozwiązany; postanowienia umowne z tym sprzeczne są nieważne.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów określi przypadki, w których przepisu ust. 1 nie stosuje się.
Art. 77. 1. Pracownik, powołany do odbycia służby
wojskowej, zachowuje prawo do ostatnio pobieranego
uposażenia lub wynagrodzenia:
1) przez cały czas odbywania służby wojskowej, jeżeli
. nie trwa ona dłużej, niż dwa tygodnie,
2) do końca tego miesiąca kalendarzowego, w którym
rozpoczął odbywanie służby wojskowej, jezeli trwa
ona dłużej, niż dwa tygodnie.
2. Pracownik, powołany na przeszkolenie lub ćwi
czenia wojskowe na czas dłuższy, niż dwa tygodI}ie, zachowuje - poczynając od następnego miesiąca kalendarzowego - prawo dQ połowy ostatnio pobieranego uposażenia lub wynagrodzenia przez cały czas odbywania
przeszkolenia lub ćwiczeń wojskowych.
3. Przepis ust. 2 stosuje się również do pracowników, powołanych do terytorialnej służby wojskowej,
jeżeli utrzymują oni rodzinę jako jedyni żywiciele.
4. Z uposażenia lub wynagrodzeni~ypłacanego
na podstawie ust. 1-3, pracodawca nie może potrącać
sum, wypłacanych pracownikowi przez władze wojskowe z tytułu odbywania służby wojskowej.
5. Rada Ministrów określi w drodze rozporządze
nia sposób obliczania i 'wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia, określonego w ust. 1-3.
6. Postanowienia UDo,vn2 mniej korzystne dla pracownika, aniżeli przepisy ust. 1-5, są nie\vażne.

Art. 78.

1. Rodzinom

żołnicny:

1) odbywających terytorialną służbę wojskową,

2) powołanych z rezerwy do odbycia zastępczej służby

wojskowej (art. 50) prawo do zasiłkow dziennych w zakresie i na zasadach, przewidzianych w przepisach szczególnych dla
rodzin żołnierzy rezerwy, odbywających służbę wojskową na ćwiczeniach lub na zebraniach kontrolnych.
służy

•
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2. P rawo, określone \'1 ust. 1, pr zysługuje rodzin om tych żołnierzy, któay j e u trzymują j ako jedyni ży
wiciele.
Art. 79. Minister Obrony N arodowej w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Administracj i Publicznej , Spraw Zagranicznych ora z Poczt i Tel egr afów określa w drodze rozporządzenia sposób dorę
czania kart powoł ania , kart m obilizacyjnych i wojskowych dokumentów osobistych oraz tryb postępowania
w przypadl\:ach zagubienia, zniszczenia, niedoręczenia
lub nieprzyjęci a t ych dokumentów.
D zi a

ł

IV.

Koszty_

Art. 80. 1. Koszty stawienia się do rejestracji i poboru ponoszą osoby, obowiązane do stawienia się, a w
p rzypadkach niemożności ich p okrycia - zarządy gmin
według zasad, które określi w drodze rozporządzen ia
1v'Iinister Administracj i Publicznej w porozumi eniu z Ministrem Obrony Narodowej.
2. Koszty. przejazd;.! osób, powolanych do odbyci.a
służby wojskowej i przeszkolenia, o;:az koszty przejazdu
o::=ób, zwolnionych z tej służby i przeszkolenia, ponosi
[karb Państwa według zasad, które okr eśli w drodze
r o::-norzac1zenia 1\1in is t~r ObJ:ony HarodO'.vej w porozum le·niu ~ Ministrnmi Komunikacj i i Skarbu.
3. Koszty zameldowania i wymeldowania si ę w wyl"onaniu obowiązku meldunk.:owego ponas;::,! osoby, które
t emu o'JowiązkoVli pod legaj ą.
Art. 81. K oszty st:J\7ie!1ia si~ rej estrowanego (art.
] 9) i poborowego (art. 26 ust. 2) uo zakł2. du leczni czego,
koszty pobytu i leczen ia w tym zakładzie łącznie z zabiegiem. chirurgicznym m'C'.z koszty powrotu z zakładu
leczniczego do mi ejsca ze.mieszkania lub pobytu łąc z 
ni c z · ewentualną opieką s2nitarną - pokrywa się z budżetu Ministerstwa Zdrowia.
Art. 82. Rada Ministrów ZD. zgodą Rady P ał1stwa
o!creśli w drodze ro z porz ądzenia
zasady pokrywania
kosztów przeprowadzenia poboru oraz kosztów, związa
nych z wypełni a niem przez wł a d z e i organa rządowe
i samorządovle obowiązków , ciążących na nich w myśl
niniejsze j ustawy lub przepisów, wydanych na jej podsbaWie.
C Z

•

Ę Ś Ć VIII.

PRZEPISY I\:ARNE.
Art. 83. 1. Kto wbrew obowiązkowi, wynikającemu
z nmłeJszej ustawy lub pr że pisów, wydanych na j ej
podstawie, nie zgh:sza się we właściwym czasie i miejscu do rejestracji lub poboru albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane
przez władzę - podlega karze aresztu do 3 miesięcy
; grzywny do 150.000 zł albo jednej z t y ch kar.
' ') Jeżeli sprawca nie zgłasza si ę do rejestracji. lub
p oboru w zamiarze dłuższego lub trwałego uchylenia
się od obowiązku wojskowego - podlega karze więzienia
do la t 3.

r\xt. 84. 1. Kto uchyla się od leczenia, n akazanego
przt:Z wojskowego komendanta r ejonowego na wniosek

..

Poz. 46
komisji rejestracyj n ej lub p oborowej - podlega karze
aresztu do 3 miesięc y i grzywny do 150.000 zł albo jedn ej z tych kar.
2. Jeże li spr awca d zia ła w zD.miarze uchylenia się
od obowiązk u wojskowego - podlega karze więzienia
do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 85. Kto w celu u zyskania dla siebie lub innej
osoby zwolnieDia od obowiązku wojskowego, albo odroczenia lub skrócenia s łużby w ojskowej powoduj e lub
d opuszcza, aby kto inny spowodował u n iego u szkodzen ie zdrowia, . albo pow oduje uszkodzenie zdrovvia innej
osoby - podlega karze więzi enia.
Art. 86. Kto używa oszulo.ńcz ych zabiegów w celu
uzyskani::! dla siebie lub innej osoby zwolnienia od obowiązku wojskowego, odroczenia lub skrócenia
słu żby
wojskowej - podlega karze wię zie n ia do lat 5.
Art. 87. Kto uchyla s ię od przesz:wlenia, nakazan ego przez właściwą wład zę dla przyspvsob i.eni2 d o pomocniczej ShlŻby wojsko'v:::j - podlega karze aresztu
do 3 r.1iesi~cy i grzy\vny do 150.00a zł" albo jednej z t ych
kar.
Art. S8. Kto odm 2wia przyj ,:;cia, ni:3zczy, pozbywa
lub w inny spos6b dopusz cza do utraty karty m obilizacyjnej , karty l)Owolania albo wojskowego dokume!1tu
osobi2te p'" o - podlega karze aresztu do 3 mi esięcy
i grzywny do 150.000 zł albo j ednej z t ych kar.

się

Art. 89. Kto korzysta z cudzej karty mobilizacyjnej, karty powołania lub wojskowego dokumentu osob is tego albo karty takiej lub dokumentu innej osobie
,,, tym celu użycza - podlega karze aresztu do roku lub
g r zywny.

Art. 90.
granicę

Kto prz.e wozi, przenosi lub

~zesyła

kartę mobilizac yjną, kartę powołania

skowy dokument osobisty do lat 3 lub areszt u do lat 3.

podlega karze

za
lub woj -

więz ienia

Art. 91. 1. Kto w yjeżdża za gra.nicą lub p rzebywa
za grani'cą bez wymaganego zezwolenia władz wojskowych - podlega karze więzienia do lat 5.
2. Jeż eli sprawca działa w zamiarze dłuższego lub
trw ałeg o 1,lchylenia s ię od obowiązku wojskowego podlega-karze wif;zienia na czas nie k ró tszy od lat 5 lub
dożyw otnio albo karze śmierci.

Art. 92. 1. Kto, b ędąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściw e j polskiej władzy obowiązki
w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej ....,..
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub
dożyw otnio wpo karze śmierci.
2. Tej sam ej karze podlega, kto w erbuje obywateli
polskich lub przebywających w Polsce obywateli obcych
do służby w obcym w ojsku lub w obcej organizacji wojskowej.
Art. 93. 1. Kto n ie dopełnia ob owiązków , wynikaz art. 58, 67 lub 71 - podlega karze aresztu do
3 miesięcy i grzywny do 150.000 zł albo jednej z tych
kar.
2. J eżeli sprawca d ziała w zamiarze dłuższego lub
trwaleG"o uchylenia się od obowiązku wojsl~oweg o albo
w zamiarze uł atwie nia innej osobie dłu ższeg o lub trwakgour'hv len;a się od obowiqzku wojskow2~o - podlega
kafL e w;,~zienia do lat 3 lub aresztu do la t 3.
j ących

\
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Art. 94. Kto w czasie mobilizacji lub wojny:
1) nie zgłasza się do służby wojskowej zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym lub rozkazami władz wojskowych,
2) przebywając za granicą, nie zgłasza niezwłocznie
swego adresu w l1<\jbliższym urzędzie konsularnym
lub nie spełnia wydanych przez ten urząd nakazów,
dotyczących wykonania obowiązku wojskowego,
3) korzystając z odroczenia służby wojskowej, nie zgła
sza s i ę niezwłoczni e w wojskowej komendzie rejonowej -

podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub
dożywotnio albo karze śmierci.
'
Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstw,
wart. 83 ust. 2, art. ·84 ust. 2, art. 85,86,91
ust. 1 i art. 93 ust. 2 w czasie mobilizacji lub wojny podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub
dożywotnio albo karze śmierci.

Art. 95.

określonych

Art. 9:>. Do przestępstw, określonych w art. 83-95,
nie stosuje się art. 6 kodeksu karneg<t.
Art. 97. W razie skazania na karę więzienia za przeart. 83 u st. 2, art. 84 ust. 2, art. 85,
86, 91, 92, 93 ust. 2, art. 94 i 95, sąd orzeka utratę praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych, a jeżeli
zachodzi nadużycie zaw odu - nadto utratę prawa wykonywania zawodu.
stępstwo, określ one VI

ATt. 98. W rozumieniu niniejszych przepisów karnych uwa ż a się za służbę wojskową również wojskową
służbę komunikacji.
Art. 99. 1. Przed ftwnienie ścigania i wyrokowania
w sprawach o n a ruszeniu obow i ązku, okre ś lone wart. 83
i 93 (również w razie popełn i enia 'ich w czasie mobilizacji lub wojn y) or az wart 94, biegnie od chwili zgło
szenia się sprawcy prźed właściwą władzą lub od chwili,
w której na spra vvcy dany obowiązek przestał ciążyć.
2. Przedaw nienie ścigania i wyrokowania w spraw a ch, okr eślonych wart. 83-95, nie biegnie w czasie
przebywan ia spr awcy za grani c ą.
Art. 100. 1. Sprawy o przestępstwa, określone
wart. 94 i 95 , jak ró·wnież o przestępstwa, popełnione
V{ czasie m obilizacji lub '.vojny, a ok reślone wart. 91
ust. 2 i ar t. 92, n a l eż ą do wł a śc i wośc i s ą dów wojskowych.
2. Sprawy o wykroczenia, określone wart. 83 ust. 1,
art. 84 ust. 1, ar t. 87, 88 or az vv art. 93 us t. 1, nal eż ą do
wła ś ciw ośc i po\viatowych w ł adz administracji ogólnej.

Art. 102. Kobiety, które nie przekroczyły 40 lat ży
cia, zaliczone na podstawie dotychczas obowiązujących
przepisów do rezerwy, zostają z mocy prawa prze2'.na...
czone do pomocniczej słu żby wojskowej .
Art. 103. 1. Minister Obrony Narodowej moźe ze
na interes wojska powołać mężczyzn, pełnią
cych zasadniczą słu żbę wojskową lub obowiązanych do
służby wojskowej w rezerwie do pełnienia wojskowej
służby zawodowej .
2. Niezależnie od przypadków przeniesienia do rezerwy lub w stan spoczynku, przewidzianych w osobnych
przepisach, określ a jących obowiąz.~i i prawa żołnierzy
zawodowych, Minister Obrony Narodowej może w każ
dym czasie przenieść do rezerwy, względnie w stan spo...
czynku osoby, pełniące wojskową służbę zawodowll
w myśl przepisu ust. 1, jeżeli ustaną okoliczności, kt6re spowodowa1y powolanie tych osób do pełni enia wojskowej słu ż by zawodowej .
3. Do końca 1955 r. przepisy ust. 1 i 2 mają zastO..;
sowanie równ i eż do kobiet, przeznaczonych do pomocniczej służby wojskowej z tym, że obowiązek pełnienia
przez nie wojskowej służby zawodowej kończy się naj ...
później w dniu uk ończ eni a 40 la t życia.
względu

Art. 104. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodo'Nego,
wychowania fizyczn ego i przysposobienia wojskowego
młod z ieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej
i sportu (Dz. U. R. P. Nr 12, 'poz. 90) uchyla się przepisy
art. 40 ust. 2, art. 47 ust. 2 lit. b), art. 61 ust. 1 lit. a)
i ust. 2.
2. Osoby, wykonujące w dniu wejścia w życie niniej ...
szej ustawy powszechny obowiązek przysposobienia
zawodowego w zakresie, określonym wart. 47 ust. 2
lit. b) ustawy z dnia 25 lutego 1948 r., stają się z mocy
prawa żołnierzami, odbywającymi zastępczą służbę
wojskową w ramach powszechnego obowiązku wojsko-:
wego, a odbyty przez te oso~y czas pracy w ramach
obowiązku przysposobienia zawodowego zalicza się im
na poczet czasu trwania za s tępczęj służby wojskowej.
Art. 105. Użyte w dotychc2'.asowych przepisach określenia "komenda rejonu uzupełnień" i "komendant rejonu uzupełnień" zas tępuje się określeniami "wojskowa
komenda r ejonowa" i "wojskowy komendant ~:.!ono'wy'"

Art. 106. l. W dekrecie Polskiego Komitetu WyzwO..;
lenia Narodov; eoo z dnia 23 września 1944 r. Kodeks
Karny Wojska P olsk iego (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 27) art.
41 i 42 otrz ymują następuj ą ce brzmiGnie:
"Art. 41. Utrata praw publicznych obejmuje utratę
c Z ĘŚ Ć IX.
biern ego i czynnego prawa wyboru do ciał ustawodawczych, samo rzą do wych oraz do innych ' instytu~ji prawa
P RZEP ISY PRZEJŚCIOWE I KO ŃCOWE.
publicznego, ud zi ału w wymiarze s prawiedliwo ś ci, ut:a~
tę urz ędów i stanowisk publicznych i zdolności do lch
Art. 101. M ęż czyź ni, któr zy nie przekroczyli w ieku uzyskania, u trat ę- posiadan ego stopnia wojskowego i pookreślon eg o w art. 9:
. w r ót do stopnia szeregowca oraz utratę zdolności do
1) woln i od p owszech n ego obowią z ku w ojskowego na
uzyskania wyż szeg o stopnia wojskowego.
podstawie art. 10 u st. 1 lit. c) i d) ustawy z dnia 9
Art. 42. Utrata obywatelskich praw honorowych
kwi etnia 1938 r. o p owszechnym ob o wią zk u wojobejmuje utratę tytułów zaszczytnych, orderów i odznaskow ym (Dz. U. R. P . Nr 25, poz. 220),
czeń oraz zdolności do ich uzyskania."
2) wykluczeni od obo wi ą zku odbycia służby wojsko2. Uchyla się przepis art. 59 Kodeksu Karnego Woj ...
wej na podstaw ie ar t. 14 powoł a n ej ustawy,
ska Polskiego.
3) zaliczeni do pospolitego ruszenia lub pomocniczej
Art. 107. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczyposłu żby woj skowej na pods tawie powołanej ust awysPolitej z dnia 11 lipca 1932 r. kodeks karny (Dz. U. R. P.
zostają z mocy prawa zaliczeni, względnie przeniesieni
do rezerwy.
Nr 60, poz. 571>. art. 45 otrzymuje naątt:pującę b!:zmieni~

Poz. 46, 47 i 48
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"Art. 45. Utrata praw publicz,"1ych o.bejmuje utratę
biernego. i czynnego prawa wyboru do. wszelkich ciał
u stawodawczych, samorządowych oraz do innych im:tytucji prawa publicznego, udziału w wymiarze sprawiedliwości, utratę urzędów i stano.wisk publicznych i zdoln ości do ich uzyskania, utratę posiadanego stopnia wojskQwegQ i powrót do stQpnia szerego.wca Qraz utratę zdolności do uzyskania wyższego. stopnia wojskowego".

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrami Administracji Publicznej i Spraw Zagranicznych określi w drodze zarządzenia tryb postępowa""
nia przy udzielaniu zwolnień od powszechnego 'Jbowiąz
ku wojskowego, o których mowa w ust. 1.
Art. 111. 1. Osoby, przebywające za granicą, które
od wykonania obowiązku wojskowego, oraz
osoby, przebywające za granicą bez wymaganego Z€ZWolenia władz woj skowych (art. 75), mogą być pozbawione
o.bywatelstwa polskiego.
2. Minister Admin istr acji Publicznej w porQzumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpi eczeństwa
Publicznego i Spraw Za.granicznych określi w dro,J ze
rozporządzenia właściwość władz i tryb P9stępowania
w sprawach, w ymienionych w ust. 1.

uchylają eię

Art. 108. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1949 r.
ulgach w odbywaniu służby wojskowej przez' student ów s zk ół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 173) wprow adza się następujące zmiany:
1) wart. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 skreśla się wyrazy
"i prawo do odbycia skróconej zasadniczej służby
wojskowej",
2) wart. 13 v..st. 2 skreśla się wyrazy "i do odbycia
skróconej zasadniczej słu żby wojskowej".

Q

Art. 112. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
traci moc ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym cbow.iązku w ojskowym (Dz. U. R. P. z 1938 r.
Nr 25, poz. 220 i z 1945 r. Nr 8, poz. 37).

Art. U19. VI art. 13 ust .. 1 dekretu z dnia 14 kwietnia 19 /! 8 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wo.jska
P olskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieCZc:.'lstwa publicznego., c złonków Ochotniczej Rezerwy
Milicji Obywatelskiej Qraz ich rodzin (Dz. U. R. P. Nr 21,
poz. 139) po wyrazach "zachQwał prawo. do" dodaje się
wyrazy "co najmniej połowy".

Art. 113.

Wy~nanie

ustawy porucza

się

Ministro-

wi Obrony Narodowej.

Art. 114. Ustawa wcho.dzi w
od dnia o.głoszenia.

życie

po

upływie

3 mie-

sięcy

Art. 110. 1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej lub wła
d ze przez nich uPQważnione mogą zwolnić od powszechnego obowiązku wojskowego osoby ubiegające się
Q nabycie obcego. obywatelstwa oraz osoby, które nabyły obce obywatelstwo zgQdnie z przepisami obcego pra·wa.

Prezydent Rzeczypospolitp.j: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski
Marszałek Polski

47
US .T AWA
z dnia 4 lutego 1950

f.

o poborze rekruta.
Art. l. Zezwala
poboru rekruta.

się

na przeprowadzenie w 1950 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezydent RzeczyposPo.litej : B. Bierut
Art. 2: Powołanie poborowych . w 1950 f. do odbyda zasadniczej służby wojskowej następuje w ramach
stanu liczebnego wojska,. którego granice zakreśla
budżet na rok 1950.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski
I>b. ;~ ałek Polski

• .ustaWy porucza się MinistroArt. 3. 'Wykonanie
wi Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem
Administracji Publicżnej.

Minister Administracji Publicznej: W/. Wojski

48
USTAWA
z dnia 4 lutego 1950 r.
o dokonywaniu zmian

podzi ału

Art. 1. 1. Utworzenie n oweg·o województwa, zniesienie istniejącego, zmiana jego granic lub nazwy nast ~puje z wyjątki e m p rzypadku, przew idzianego
w ust. 3 - w drodze ~~t~,~.J'

admi.nistracyjnego

Państw a.

2. Zmiana siedziby władz wojewódzkich następuje
w drodze rozpmządzenia Ra dy :Ministrów, wydanego na
w niosek IvIinistia Ad niii'i.l,stra·ć]i ·Publiczn ej.
J. Wł ączen; e w c ałości l u0 \V cz~ści gmin wiejskich

