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USTAWA 

z dnia 6 czerwca 1958 r. 

o służbie wojskowej szeregowców l podoficerów Sił Zbrojnych. 

Rozdział I 

'." 
Przepisy ogólne. 

,,"et. t. Ustawą normuje zasady odbywania przez szere
gowcó~ i podoficerów służby wojskowej, określonej w usta
wie I powszechnym obowiązku wojskowym, w niniejszej 
usta/ ie i w przepisach szczególnych. 

. 1rt. 2. Szeregowcy i podoficerowie mogą być w czyn-
nej służbie wojskowej albo w rezerwie lub zwolnieni od 
\ I . . . . 
powszechnego obOWIązku ' wOJskowego. 

Art. 3. W czynnej służbie wojskowej są szeregowcy 
I p010ficerowie, którzy: 

1-) PFłnią służbę wojskową określoną w ustawie o powszech-

J
ym obowiązku wojskowym, a mianowicie: ' ; 
) szeregowcy · i podoficerowie odbywający zasadniczą 

. służbę wojskową, . , 
.) szeregowcy i podoficerowie - studenci szkół wyż

szych odbywający ' przeszkolenie wojskowe w jed'-
nostkach wojskowych, . 

·l szeregowcy i podoficerowie rezerwy odbywający 
ćwiczenia lub przeszkolenie · wojskowe; 
szeregowcy i podoficeTowie powołani do odbycia 
służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie 
wojny; 

2) ~elnią służbę wojskową określoną w niniejszej ustawie 
na mocy dobrowolnego zo.bowiązania się do tej służby, 
I . . . 
a mIanOWICie: , 
q,) podoficerowie nadterminowi, 
Iil) podoficerowie ~awodowi. 
) uczniowie oficerskich szkól zawodowych oraz słucha

cze akademii wojskowy.,ch. 

Art. 4. Przepisy ustawy dotyczące szeregowców i pod
ofice ów rezerwy stosuje się odpowiednio do kobiet szere
gow ców i podoficerów ~ przeznaczonych do służby woj sko
wej kobiet, prze\y idzianej w ustawie o powszechnym obo
wiąz u wojskowym. 

-j\rl. 5. 1. Zdolność fizyczpą i psychiczną do służby 
wojsf owej szeregowców i podoficerów w czynnej słu'żbie 
wOjskowej ustalają wojskowe komisje lekarskie. ' 

2. Zasady badania i oceny stopnia zdolności fiycznej' 
psychicznej do służby wojskowej oraz skład, właściwość 

i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich określa 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z M:n:'3trem 
Zdrowia. 

Rozdział II 

Stopnie wojskowe. 

Art. 6. 1.. Ustanawia się następujące kolejne stopnie 
wojskowe szeregowców i podoficerów: 

1) szeregowcy: 

- szeregowiec, marynarz, 
- sfarszy szeregowiec, starszy marynarz; 

2) podoficerowie: 

- l):apral, mat, 
- plutonowy, bosmanmat, 

sierżańt, bosman, _ 
- starszy sieri.ant, starszy bosman. 

2. Minister Obrony Narodowej może ustalić rowlllez m
ne nazwy stopni wojsk-owych uży\vdnyc;h w p05zczególnycR 
rodzajach wojsk lub służb równorzędne ze stopniami wymie
nionymi w ust. 1. ' 

3. Ilekróć w ustawie wymienia się stopnie \vojskowe 
szeregowców i podoficerów określone w ust. 1 - należy 

przez ' to, rozumieć również i stopnie równorzędne. 

Art. 7. 1. Stopień szeregowca o'trzymują poborowi 
(ochotnicy) powolani do czynnej służby wojskowej bez szcze
gólnego nadania z chwilą wcielenia do jednostki wojskowej 
albo zaliczenia do stanu osobowego .uczniÓw oficerskich szkół 
zawodowych lub słuchaczy akademii wojskOWych, a pobo
rowi przeznaczeni do wojskowego szkolenia studentów -
z chwilą zaliczenia do stanu osobo'wego studium wojskowego 
szkoły wyższej. Poborowi nie powolani do odbycia służby ' 

wrQjskowej otrzymują stopień szeregowca bez szczególnego 
nadania z chwilą przeniesien'ia do rezerwy. 

2. Nadanie wyższego stopnia wojskowego 'może nastąpić , 
tylko w drodze mianowania na kolejny wyższy stopień. . 

" 
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Art. 8. Każdy szeregowiec i podoficer może uzyskać 

wyższy stopień wojskowy, jeżeli . odpowiada warunkom wy-
maganym do uzyskania tego stopnia. . I 

Art. 9. I. Na stopień kapral.a mogą być mianowani star
li szeregowcy odbywający zasadniczą służbę wojskową, któ
rzy p.rzesłużyli w stopniu starszego szereg.owca co najmniej 
, miesiące, jeżeli: 

l) ukOllcZyli z wynikiem pomyślnym szkołę podoficerskq 
' Iub kurs równorzędny z tą szk01ą albo 

2) posiadają inne szczególne kwalifikacje do pełnienia 
funkcji podoficerskich określone przez Ministra Obro-ny 
Narodowej. 

" 2. Mianowanie podQficera n.adterminowego n.a stopień 
plutonow~go może nastąp ić po przesłuźeniu w stopniu ka
prala co najmniej 2 lat. ' 

3. Mi'anowanie potl:oficea· zawod:oweg:o na. wyU'ly .h)· 
pień może nastąpić: " 

l) na stopień phItonowego - po przesłużeniu w stopniu 
kaprala -co najmniej 2 lat, 

2) na stopijeń sierżanta - po przesłużeniu w stopniu pluto.
nowego co najmniej 3 lat, 

3) na stopień starszego sier,żanta - po przesłużeniu w stop
. niu sieFżanta co najmniej 4 la·t. 

4. Podóficerowie rezerwy mogą być mianowanI do stop
l1i& plutonowego, a podoficerowie posiadający tytuł podcho-
rążego rezerwy - do stopnia sierżanta. _ 

5, Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się w czasie pokoju. 
Art. 10. Zasady i warunki mi.anowania na stopień star

lZe~ sze regowca. i na stopnie podoficerskie z zastrzeżeniem 
przepisu arf 9 oraz organy wojskowe właściwe do miano
wan ia na te stopnie okreś la Minister Obrony Narodowej. 

" Art. 11. 1. Za dokonan ie czynu świadczącego o szcze
gól nym męstwie lub za wyjątkowe zasługi można mianować 
szeregowca lub podoficera na wyższy stopień podoficerski 
albo na stopień oficersk i niezależnie od istnienia warunków 
wymaganych do mianowania . .. 

. 2. Przepis ust. 1 .. stosuje s~ę również do szeregowców 
lub podoficerów, którzy zmarli lub utracili zdo.lność do służ

by wojskowej wśród okoliczności świadczących o szczegól
nym męstwie lub o wyjątkowych zasługach. I 

Art. 12. 1. Szeregowca lub ' podoficera, przeciwko kt6- . 
remu toczy się postępowanie karne, .nie można mianować na 
wyższy s topień wojskowy do czasu ukoóczenia postępowania. 

2. Skazanym ' na karę pozbawienia , wolności - czasu 
pozbawi en ia wolno,ki nie wlicza się do okresu cza su wyma

. ganego do mia aowania" na wyższy stopień wojskowy. 
Art. 13. Stopnie szeregowców i podoficerów są" doży

wotnie. 
Art. 14. 1. Szeregowiec lub pQdoficer traci. stopień 

wojskowy w ra.zie utra ty obywatelstwa polskiego. 
2. Sta rszy sze regowiec traci stopień starszego szere

gowca, a podcficer - stop ie ń podoficerski w razie skazania 
prawomocnym wyrokiem sądu na karf1 dodatkową utraty 
praw publicznych lub na karę degradacji. 

Art . "S. 1. Starszemu szeregowcowI i podoficerowi może 
być obniżony posiadany stopień wojskowy w razie ukarania 
go karą dyscyplinarną obniżenia stcpnia wojskowego na za
sadach i w trybie określonym w wojskowych przepisach 
dyscyplinarnych. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się<;l.,o podoficerów nadter-
minowych i zawodowych. . 

Art. 16. 1. Zolnierz odZYSKuje stopień starszego szere
gow ca lub stopień pOdoficerski w przypadku! 

1) uchylenia wyroku skazującego na karę dodatkowlł utra
ty praw publicznych lub karę degradacji, 

2} uchylenia kary dyscyplinarnej obniżenia ' stopnia wojsko
. W~:O, 

2 .. ..,V razie ponownego uzyskania obywatelstwa poLski8~ 
go żołnierz odzyskuje stopień szeregowca, chyba że organ 
.wojskowy uprawniony do mianowania (art. 10) . uzna za wska.-
zane ' przywródć mu utwcony ':'yższy stopień · '~ojskowy. · .. 

A:rt. 17. 1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zadu~ 
gi dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej można . żołnierzowi 
przywrócić utracony stopiel} starszego - szeregowca ' lub sto-
pień podoficerskI. . 

2. Przywrócenie stopnia starszego szeregowca i slopl'lia 
podoficerskiego w przypadku jego utraty 'wsklltek skazanj·. 
na kar.ę dodatkową utraty praw publicznych nie może na
.tąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę kar •. 

3. O przywróceniu stopnia starszego szeregowca i .sto
pnia podoficerskiego o'rzeka organ wojskowy uprawnio!1y -do 
mianowania (art. lO,. . . 

R ozdzi ał III 
"/ 

Szeregowcy i podoficerowie w czynneJslużbie wojskowej. 

Art. 18. 1. Tytułem szeregowca i podoficera w C'lynnej' " 
służbie wojskowej jest jego stopień wojsk()wy . 

2. "Szeregowiec i podoficer posiadający tytuł podchorąże
go lub podchorążego rezerwy używa teg.o tytułu po stopniu' 
wojskowym. Tytuł ten trad w przypadkach wymienionych 
wart. 14 oraz w innych przypadkach określonych w ustawia. 

ArC 19. 1. Podoficerowie nadterminowi i za wodówi ora'z 
uczniówie ofice'rskich szkół zawodowych i słuchacze akade
mii wojskowych, jak również szeJegowcy i podoficerowie. 
w czynnej " służbie wojskowej, posiadający tytuł podchorą

żego rezerwy, podlegają służbowemu opiniowaniu. " 

2. Szeregowcom i podoficerom wymienionym w ust.. 1 
przysługuje prawo za'poznania się z całością wydanej o nich 
opinii ' służbowej. Jeżeli uważają oni opinię za krzywdzącą, 
mogą w terminie 30 dni od zapoznania się z tą opinią wnieść 

zażalenie . 
3. Minister Obrony Narodowej określa przypadki, w któ

rych szeregowcy i podoficerowie w czynnej służbie wojsko
wej nie~ wymienieni VI usl. I podlegają służbowemu opinio
waniu. 

4. Zasady i sposób opiniowania szeregowców i podoft-. 
cerów, zapoznawania ich z op inią, tryb wnoszenia i sp.osób 
rozpatrywania zażaleń oraz właściwość organów wojskowych, 
w tych sprawach określa Minister Obrony Narodowej. 

Art. 20. 1. Szeregowiec i podoficer . obowiązany . jest 
zachować w tejemnicy wszystkie sprawy, o których powziął 
wiadomość bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykony- -
waniem obowiązków służbowych, jeżeli sprawy te uznano 
za taj.ne albo gdy ńtrzymania ich w tajemnicy wymaga dobro 
publiczne lub inne względy służbowe. 

2. Obowiązek za~howania tajemnicy trwa zarówno weza.si. 
pełnienia czynnej slużby wojskowej, . jak l po zwolnieniu 
z niej. 

3. Od obowiązku zachowania tajemnicy w określony cll 
"przypadkach może zwolnić szeregowca i podoficera przeło- · 
żony o uprawnieniach co najmniej do~ódcy okręgu wojsko,: 
wego. 

Art. 21. Szeregowcy podoficerowie w czynnej 
służbie wojskowej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną 
z.a na.ruszenie porządku i dyscypliny wojskowej w trybie 
i " na zasadach określonych w osobnych przepisach. 

Art. 22. J .. ,Szerego-wcY i podoficerowie w C'lynnel 
fiłużbie wojskowej są obowiązani do noszenia umllndurow",~ 

nia i ozn(\k wojskowych. 
2. Minister ' Obrony Narodowej okreś la pT7;y~}adk!. 

w których żołnierze wymienieni w usl. 1 są zwolnieni od 
obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojsko wych . 
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. . 3. 1 1~zory . umundur~wania i ozn~k wojskowych oraz 
. zasad j 'spos.ob noszema przez zołme.rzy ulilundurowama; 
,oz'nak wojskawych i uzbrojenta ustala ,Minister Obrony Na-. 
roclow j . ' 

4. I Minister Obrony Naradowej określa również zasady 
i spos ' b noszenia orderów, odznaczeń i o<linak przez szere
gowCóiv i podoficerów w czynr~ej służbie wojskowej. 

Art. 23. l. Szeregowcom i podoficerom w czynnej . służ

bie wlDjskowej nie wolnO podejmować się prac zarobkowych 
I . k' . poza 'j"0Js .lem. . 

2. VI/ uzasadnionych przypadkach przełożony o llpraw
niccnia 'h co najmniej dowódcy OkH:gU wojskowego mO'że ze
zwolić podoficerowi zawodowemu na wykonywanie pracy za
robkowej poza wojskiem. 

Art. 24. L Publikacja i inne rozpowszechnianie przez 
szeregowców i podoficerów w czynnej służbie wojskowej ' re
zultatów ich twórczości lub działalności naukowej, liteHlc

kiej, ~rtystycznej i publicystycznej nie wymaga zezwolenia 
organów wojskowych, jeż~~li nie obejm~lje zagadnień doty
czącyoh Sił Zbrojnych lub obronności Państwa . 

.' 2. 1 Zasady i tryb udzielania zezwole!'l na publikację albo 
na rozpuwszechnianie rezultatów tv,órczości lub działalności 
szereg~wca albo pO~loficera, obejmujących zagadnienia do
tyczilce Sił Zbrojnych lub obronności PaiIstwa, określi Mini-
stSf Obrony Narodowej . • 

2 . . Zaliczenie czasu służby peh;ionejWcharakterze ucZ
nia oficnskiej ' szkoły zawodowej lub w charakterze slucłw -' 
cza akailemii wojskowej do czasu trwallia zasadniczej ' Słll~
by wojskowej następclje na. zasadach określonych w ni-

. niejszej ustilwie. 

Art. 32. 1. Szeregowcy i podoficerowi€ odbywający za
. sadniczą służbę wojskową otrzymują uposażeńie i inne nale~ 
żności pieniężne określone w przepisacIl ouposazeniu żoł-
nierzy. "-

2. Szeregowcy i podoficerowie wymit,'nieni w ust. 
otrzymują bezpłatnie: 

1) wyżywienie 'w naturze na zasadach określonych przez 
Ministra Obrony NarodowejJ które w lllil'iadnionych 
przypadkach może być: zastąpione równowajnikipm pie
niężnym; normy wyżywienia i wysokość równoważnika 
ustala iVIinist,er Obrony Narodowej w poro zLHn!en~U .z Mi
nistrem Finansów, 

2) umundurowanie i. wyekwipowanie w naturze, którepo- .. 
zostaje v/Jasnością Państwa; nor my llllHllldurowania 
i \vyekwip9wania oraz przypadki, w których przc{lmioty te 
mogą być oddawane żoinierzom na Wh15110;';<':, ustala Mi
nister ObrWlY Naroa.ovicj, 

3) zakwatęrowć\nie określone w osobnych prwpis"ch, 

Art. 25. Pudoficerowie zawodowi mogą należeć: do or·. 
ganiza1cji 11lb st.owarzysze.11 poza wojskiem za wiedzą prze
łożon e~o ' o uprawnieni.ach co najm:niej do.wódcypulku. 

4) wo.rskową pomoc leczniczą W.jilkre,ie i na warunkach 
określonych przez tv1inistra Obrony Narodowej w dro
dze rozporząd z enia. 

3. Szere90wco!11 i podoticerom wymienionym w ust. t 
przysłu9v}e niwnież prawo .do u.!g przy przrjazddch j1iJl15twO

wy:ni ~rodknmi komunikacyjnymi 'N zakif'siei 1121 wartlilkach 
określonych przez Ministrów Konunik.u-)i nlJzŻegll1qi. 
i. GospolhHki Vvodnej w drodze rozporz~d 'LCnia wyd3nećJo w 
porozumieniu z l'vlini strf'mObrony Narodowej. 

Ar t. 26. Szeregowcy oraz poJoficero\v ie w czynnej słn~'.

bie w0jskowej n:e wyul ienieni wart. 25 mogqwstęPQWtlĆ do 
ol:ganika<:ji i stowarzyszeń poza wojskiem lelb brać cZj!nny 
udzial l w pracach organizacji ' i stowiuzysZetl, po których na
leżeli prz~~dwdeleni.ern do jednostki ' wojs,kowej, tylko za 
zgodą ., przelożone9P o uprawnieniach co n(,jmniej dowód<::y 
pułku. '. ' I 

Art. 27. Szerego.wcy i podoficerowie w czynnej slużbie 

wojsk wej na wyjazd. i ' pobyt , za gran,icą ohowią'lcmi Hl 
llzysdć zezwolenie .Ministra Obrony Narodowej lub organów 
wojsk bwych przez nieg·o upoważnionych. ' 

A t. 28. 1. VV przypadkach uzasadnionych sl.wem zdro
wia ~zeregowcy i podoficerowie w czynnej służbie wojsk\)
'wej mogą być: z urzędu skierow,mi do woj sk O\V ej komisji l~

karski~j w celu okre,;lenia stopnia 'l.dolltości fizy,wej i psy
Chicznbj do sL!żby wojskowej oraz z\',iązku poszczególnych 

. schorz '11 ze służbą wojskową. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 podoficerowie 
nadleJ linowi i zawodowi ll10gąbyć skier()wani do wojsko
wej k misji lekarskiej również na własną p·rośbę. 

A l t. 29. Obowiązki i prawa szeregowców i podoficerów 
w czwwe] służbie wojskowej nie uregulowane w n;niejszej 
l:Jslawie i w innych przepisach llstawowych określaj,} roz~ 

kazy, zarzaclzenia, rcgdal1l .iny i· inne przepisy w,ydane przez 
Minis ~ra Obrony Narodowej . 

R o z d z i a ł IV 

' Zasadnicza służba wojskowa. 

Art. 30. Szeregowcy i podoficerowie odbywają ' zasadni
czą służbę wojskową w poszczególnych rodzajach Sil Zbroj
nych, wojsk lub służb 'przez ' czas określony' w ustawie o po

~ .wszechnym obowiązku wojskowym. 

t\~l. 31. 1. Czas trwariia zasadniczeJ' shliby wojskowej 
I ~ , I 

i , nleqa przerwie · w przypadku przyjęcia szeregowca luh pf1do-
-ficpra (v·· charakterze ucznia' do oficf'rskiej szkoły zaw,odowej 
-albo ' w chalakle'rzesluchacza do. 'akademii wojskowej. . 

'4. Prawo szeregowców i pocioficcró'w v.Tymienionych w 
ust. 1 do zaopatrzen iu. inwi1liclz;kif:~fO onn członk.ów ich ro
dzin do zaopatrzenia z tylułu utraty żyw;c:ela normują p.rze
pi~y o zaopata.cnl1.1 inwalidów wojennych i wojskowychof<l1: 
ichro·dzin. 

Art. 33. L , Sl;sfe.uowcom i podoficerom odhy\vającym 
zasa.cinicz<1 stu~'. b.~ wojsKowi) mogą być udz ielone urlopy iN 

wy.miarze i na ~asil(hlclJ określo'nych przez 'Ministra Obrony 
Narodov,e j . .. 

. 2. Minisier Oi1rony Narodowej określa rodzaje urlopów 
oraz tlpraWniellia prz6'.!bżonych i .tryb pustf~WHVallJa 'iv' spra
wach urlopów . 

Art. 34. 1. S:zeH~~lowcom i podoficerom odbywajćlcylllla

sadni.czą służbę wojskową, którzy posiadają odpowiednie 
kwalif.ikacje, nadaje si(~ po z ·łożeniu z wynikicill potnyślnym 
egzaminu z wyszkolenia wojskowego - tytuł .podchorążego 

rezerwy. 

2. Minister Obrony 'Narodowej określa kwalifikacje· sze
regowców i podoficerów wymhmionych w ust. l, \lzasadniil
jące nadanie im tytułu podchon11.e90 rezerwy, pro~lramy 
wyszkolenia wojskowego oraż zasady i tryb składania egza
minów. 

Art. :\5. Szeregowcy i podoficerowie z'asądniczej służby 

wojskowej zostają zwolnieni z tej sl\l'i.by na zasadach 
i w trybie okresjonym w przepi5ć:lt:h o powszechnym obo~ 
WiąLku wojskowym. 

Ro z d.z i a ł V 

\Voji;kowe s2'ckoJenie studenlów s7.kół wyższych. 

Art. 36. Powolywi?oie studentów do wojskowego sż.ko

leni., i na przcS?ko!en,ie wojskowe w jednostkach wojsko
wych owz zwa)nianie- ich z tego .szkulenia (przeszkolenia) 

/ ., 

' . ', 
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odbywa się na zasa<lach i w - trybie określoaym w prz~pisach 
() pow'szech!1ym obowLązkll wojskewym. ' 

Art. 31. 1. Studenci 5·zkół wyższych odbywający w ci'l!
. ;911 roku !lzkolneg.o wojskowe szkole.nie w r.amach studium 
wojskowego przy szkole wyższej nie pełnią czynneJ służby 
wojskowej. 

2. Elu studentów wymienionych w ust. lp@uczas wy
konywania przez nich zajęć wojskowych stosuje się oapo,
wiednio przepisy art. 22 i art. 32 ust. 2 pkt 2. ' 

Art. 38. W czasie wykonywania z cljęć wojskowych 
w ramach studium wojskowego studenci wy)uienieni 
wart. 37 obowiązani są do przestrzegania zasad dyscypliny 
wojskowej. Za u chylanie się . od zaję.ć wojskowych i za na
mszen ie dyscypliny wojskowej w 1ym czasie, jak również 

:za ' prze'winienia popelnione wczasie nosze nia umunduwwa
n ia wojskowego, ponoszą oni odpowiedzialność dyscyplinar
ną w myśl wojskowych przepisów dyscyplinarnych, nieza
leżn i e od odpowiedzialności dyscyplinarnej st.udentów prze
widzianej w przepisach o szkolnictwie wyższym i o pracow
nikach nauki. 

Art. 39. Studenci odbywający p rzeszkolenie wojskowe 
wjednostl.tach wojskowych są żołnierzami w czynnej służ

b ie woJskowej. W czas.ie odbywania tej slu2:~y żołnierzom 
tym pnysługują uprawnienia szeregowców i podoficerów 
rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. 

Art. 40. Studentom, którzy ukończą wojskowe szkolenie 
i złożą eg:zamin końcowy z tego szkol enia z wynikiem co 
najmniej dostatecznym .. nadaje się tytuł podchorążegD re
zc,rwy. 

Rozdział VI 

Słutba wojskowa l7.eregowców l, podoficerów rezerwy. 

Art. 41. Przeniesienie do rezerwy osób podlegających. 

pGwszechnemu, obowiązko.wi wOj,sltowemu oraz szeregowców' 
i podoficerów zwolnionych z czynnej służby wojskowej, jak. 
r-ównież powolanie ich z rezerwy do odbyGia czynnej słu±by 
wojskowej, następuje w przypadkach okreś lonych w ustawie 
o ~owszechl1ym obowiązku 'wojskowym, w niniejszej ustawie 
lub w ph~pisach szczególnych. 

Art. 42. 1. Szeregowcy i podoficerowie re'llrr wy odby
wającY ćwiczenia wojskowe oraz służbę wojskową w . razie 
mobilizacji i w czas i'e wojny otrzymują uposd 'żenie i inne 
należnosci pien iężne określone w przep·isach o uposażeniu ' 

~fuier:zy. 

2. Sze-regowcy > i- podoficerowie wymienieni w ust" 
otlrzymują świadczenia przewidzian.e wart. 32 ust. l i 3 na 
7.a_~a(!hKh określonych w tych' pr'llepisa:ch. 

3. Prawo szeregowców i podoficerów · wym-ienionych 
w ust. 1 do zaopatrzenia inwalid:z:kiego oraz- czlonków ich 
rodZin do zaopatrzc-nia z ty tułu utraty żywicie'la normu ją 

pl'1.e,pisy o zaopatrzeniu inwalidów wojenny;ch i wojskowych 
Ol'az iclł. rod'zin. 

Art~ 43. 1. Podoficerowie rezerwy, którzy przed prze
Di~si(>n iem do rezerwy byli podoficerami zawodowymi, 
w pf"lypadku powołania ich do czynnej służby wojskowej 
w razie mobilizacji i w czasie wojny, stają się ponowni e 
podoficerami zawodowymi. \IV- czasie pełnIenia tej służby 

podoficerom tym przysługuj ą wszystkje uprawnienia prze
widziane dla podofice rów zawodowych. 

2/ Przepis ust. 1 s tosuje się odpowie<lnie do podofice
rów zawodowych -zwolnionych od powszechnego obowiązku 
wojskow ego wslHl!ek osiągnięcia ustalonej gran.icy wieku. -

Art. 44. Szeregowcy i podof icerowie rezerwy mGgą 

otnylll.ywać w czdsie odbywaniaćwi(j;zeń wojskowych url~
\ 

. l 

• 
py okeiicznoś€iowe. Min.isteI1 Obreny Na:rodowej okr(>~l il' 

wymia.r i zasady udziel'a,nia' urlopów: o.raz właści.wośc- 0fga" _ 
nów wojskowych i' tryb p'ost~powali\,ia w ty.ch ,sprawa·ch. 

R o z d z i a ł VII 

Wcjskowa służba nadterminowa. 

Att. 45. Wojskowa służba nadterminowa jest słuilią 

popr.zedzającą powolanie podoficera do wojskowej służby 

zawodowej, Wojskowa służba nadterminowa trwa 2 lata i ma 
na celu stwierd7.eni'e prz'ydatności oraz przygotowanie po
doficera do wojskowej srużby zawodowej. 

Art. 46. 1. Do wojskowej słu ż, by nadterminowej mogą 

, być powołani na własną prośbę podoficerowie po odbyciu 
zasadniczej służby woj skowej, jeżeli: 

l) pos i adają odpowiedp.ią zdolność fizyczną i psych i czną 
do służby woj skowej , 

2) nie przekroczyli 26 lat życia, 

3) posiadają odpowiednie \,Vartości moralne i kwalif ikacje 
słu'żbowe, 

4) . posiadają wykształcenie co najmniej w zakresie 7 lda s 
szkoły pocls,tawowej. 

2. Dowódca okręgu 'wojskowego (równorzędny) lub inny 
dowódca upoważniony przez Ministra Obrony Narodowej 
może w zalel,ności od potrzeb wojska zezwolić na powoły
wanie do wojskowej 5łiJ 'żby nad t-e rminowej również ub iega
jących się o powołan i e ka'nd ydatów z reze rwy , k tórlY n ie 
przekronyli 28 lat życia i odpowiadają powstałym warun~ ' 

kom wymien ionym VI ust, 1.. 

Art. 47. Kandydaci na podoficerów nadtermlhowych 
zobowiązują się pis.emnie d'O wojskowej shlżby nadtermino
wej na czas określony w.' art. 45. 

Ar,l. 4.8. 1. Do wojskowej s;u~by nadterminowej powo
hlją podoficerqw oraz wyznaczają ich na stanowiska słllcŻ,. 
bowe. i zwalniają z - tej służby przełożeni o uprawnięnilłch 

co najmniej dowódcy pułku. 

2. Zasady i tryb powoływania do wojskowej ~łu:żby: 

nadterminowej, wyznaczania podofiCf,:rów na sta,nowisk/l: HuŹ.
bowe oraz zwalnjania ich z lej służby okreśLa Mlniste'r ' Ohro
ny Narodowej. 

Art. 49. Pooof·ice'rowlQ: nadterminowi używaj.ą w PliMi;
, kllcjach oraz w korespondencji i przy poo.p-isdch· po· st-0pni'Ul 
wojskowym skreślenia "naelte-rm-inowy" . . 

Art. 5{). 1. Wojskowym dokumen.temosobistym ,J*l'd.0f.i-
• CHa na.dt.~rminoweg,o · stwierdzającym st~~6nek do - słu-ż-by 

wQjskowej i posiadany s-toIJieil, wolskowy jest legitytilHl€j'/I< 
podoficerska. ,/ 

2. Minister Obrony Narodowej okr~śla zasady i, Ilryb 
wydawania podoficerom nadte·rminowytn legityma,eji. p0tłofi,. 

cerskich oraz argany wojskowe wła.ściwe dO' ieh wyd-awanj&; 

Art. 51. Pod0Hcerowie nadt erminowi mogą pobierać na
ukę w szkołach albo na kursach poz'a wojskiem ~a Mzw'el'e
nlem przełożonego o uprawnieniaeh co najmniej dowódcy 
pułku. 

Art. 52. 1. Podoficerowie u<uiterminowi otrzymują co
rocznie urlop wypoczl nkowy ' w wymiarze '21 dni. 

2. Minisl,er ObrclIl-y NawGowej określa przypadki, 
w który ch ze' w:z:ględuna s·zczegóLne właśdwoś<;i ' Illo wa,.. 
ruaki s-łużby może być przyz nany pOGoficerom nadtermilvi)._ 
wym urlop wypoczynkowy w wymi,uze do 30 dni. 

:l. Pedoficerowie nadterminowi mogą ponadto , otrzymy
wać urlopy okolicznościowe, zdfGwotne i inne, u~ll)py Iq w.y,.. 
miarze i na zasadach określonych przez Ministra Oorony 
NarodoweJ. 
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4. Minister :Obrony NaTOdowej określa właściwość orgi.!.
,nów wOjskowych i tryb · po~tępo'Wania w sprawach url<rpów. 

Att. 53. ·Podoficerowie nadterminowi otrzymują: 

1') I uposażenie i inne nal-eżnośCl pIeniężne okre~lone w p~ze 
plsEtCh o uposazenlU zolnierzy, 

2) umlmdurowame na zasa-ctach ) według norm określonych 
przez t-.1inisl'ra Obrony Narodowej, 

3) I zakwąt.erowanie na zasada'ch określo.nych w osobnych 
przepisach, . 

4) j wyżywie rrie, wojskową pomoc l-eczniczą, ulgi przy prze
.jazdach państwowymi środkami kornuni,kacyjnymi i inne 
świadczenia - w wymiarze i na zasadach ~rzewidzia
nych dla podofice rów zawodowych. . 

Art. 54. 1, Podoficer nadterminowy, który stal · sięinwa

lidą, otrzymuje zaopatrzenie z tytułu inwalidztwa. 

2. W razie śmierci . podoficera członkowie jf'go rodziny 
ot~yHlUją zaopatrzenie z tytulu utraty żywiciela. 

3. Zasa.dy: i tryb przyznawania zaopatrzeń wymienio
,nych w ust· i 2 'normują przepisy o z<topatrzeniu emery
. tałnym żolnierzy zawodowych i n:ldterminowych oraz ich 
rod·zin. 

Ad. li5 W przyp.adku powołania podoficera· n·adtf'rmi
,nowego Elo woi,skowej ~j uzhy zawodowej, czas sLlżby w ·cha
'ralvterze podoficera nadterminowego zalicza 5'ię do wysługi 

la t <}'lfzewidlianej w przf.pisach o uposażeniu . żołnierzy oraz 
da okresów 'niezbędnych do niianowania' na wyższy sto
piep wojskowy. 

Art. 56. P@cJofkerowie n<łdterminowi . :wstają zwolnieni 
-z w,ojskowej' ,służby .nadte·rminowej po up.lywie ter'minu zo
bow.illZ/UilLa do tej służby, jeżeli ni~ na·stąpiło powolanie do 
w eJ"sliowej slużbyzawodowej . 

Art. 57·. Przed upływem terminu zobowiązania do woj
fikowejsłu.żby nad tenni.nowej podoficerowie na.dt:el'minowi 
,%0 I aj,,! zw.olnieni z tej -służby w przYI)·adkCl.ch: . 
.1) u·st'dlenia przez wojskow.ąk{)mjsj-~ lekarską nieudolności 

de wojskowej słu.żby z.a wodQwej, , 
2}1 stwierdzenia przez przełożonego .o up,rawnieni<lch co 

najmniej dowódcy pułku, na pods~awie opinii służbowej 
wydanej niewcześnie'j niż po 6 miesiącach służby, braku 
kwa.lifikacji na podoficera .zawodowego, 

'3) ukaran ia karą dyscyplinarną u~unięcia z wojskowej 
służby nadtErminowej, 

4.)! utraty stopnia podoficerskiego, 
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pnzba

wienia wolności. . I 

Art. · 58. Podoficerowie nadterminowi mogą być zwol
-lli ni z wojskowej służby lładterminowej przed upływem 

te inu zobowiązania do tej służby: . ' 

l) na własną prośbę, przy czym decyzja w przedmiocie· 
zwolnienia powinna by'ć w'ydana przez pr.zełożonego 
o uprawnieniach co najmniej dowódcy pułku w ciągu 

3 miesięcy od wniesienia prośby, 

2); w Iazie n iepelnienia obowiązków s'łllibowych z powodu 
choroby co najmniej przez 6 miesięcy w okresJe służby 
nadterminowej wliczając w to udzi elone urlopy zdro
wotne. 

Art 59. W przypadku gdy termin zobowiązania do służ

by nadterminowej upływa w czasie przebywania na lecze
Iniu w wojskowym ' zakładzie leczniczym albo w okresie 
obłożnej choroby lub przeby\vaniana urlopiezdrowol.nym; 

'slużlllę nadterminową priedłuża się do czasu uk ończenia 
leczenia, urlopu zdrowotnego albo odzyskania zdolności do 
~pracy lub -przyznania renty inwalidzkiej, jednak ni e dłużej 

n iż o 6 miesięcy po uptywie terminu zobowiązania. 

Art. 60. Podoficerowi-e nadterminowi zwolnieni z woj
skowej służby nadtermi.nowe.j .zostają w zależności od stop-

niazc:!olnm;ci de służby wojskowej _przeniesieni do rezerwy: 
lu b zwolnieni .od po\vszechnego ob@wiązku wojskowego. ~ 

Art. 61. I. Podoficerowie nadtermInowi zwolnieni z woj
skowej slM,by nadterminowej w przyp.adkach wymienionych 
'W ŁUt. 5ti, 57 p'kt 1 i 2 i .wart. 58 pkt .2 otrzymują: 

1) odprawę w wysokości · jednomiesięcZO'Pgó uposażenia. 
wraz ze . wszystkimi dodatkami o charil'kterze stałym. 

pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku ,- .. 
2) zwrot kosztów przejazdu dla ' siebie do qbranl'go miejsca 

zamieszkania W kwju, 
. 3) uposażeni,e z,a nie wykorzystany urlop wypoczynkowy; 

jeżeli urlopu tego nie wykorzystali w roku kalendarzo
'\ovym, w którym .następuje zwol·nien ie ze siużby. 

2. Prawo do zwrotu kosztów przejazdu (ust. 1 pkt 2) ' 
przysługuje podoficerom nadterminowym najdalej w ciągu 
jeclne§o roku od zwolnienia ze slużby. 

3. Szc'lególowe zasady obltc,lania i wypłacania należ
ności określonych wusL 1 normują przepisy o uposażeniu 
żołnierzy . 

Art. 62. Podoficerowie nadterminowi, zwolnieni z woj
skowej slnżby nadtenninowej, k tórym w myśl przepisów 
szczególnych nie przysługuje · prawo do bezpłatnej pomocy 
lecznicz.ej, korzystają z pomocy leczn.i cżej zakładÓW spo
łeq:nych sł użby zdrowia w . złlkresię i - na warunkćlch prze
widzianych dla pracowników, z którymi stosunek pracy zo-

. stal rozwiązany. 

Art. 63. W razie mobili zacji i w c Z<\<.; ie wojny podofice
row.ie nad termi nowi s~ają się 'l lllOqr pr,awd fludaficeramł ' 
2,/! \\'odow ym i. 

R (') z ci z i a ł VIII 

\Vojskowa służba zółwodoWiL 

~ 

Ar.t. 64. I. Podofice:rowie za w oc!crw; tworz" korpu-s pe~ 
doficerów zawodowych Sił ZbwjHych. 

2, Korpus podof.icerów zawodowych Si.! ZlYrej nych skla-
da się z koqmsów .osobowych podoJlCei'0w: 

1) piechoty, 
2) artylerii, 
3) wojsk pancernych, 
4) lotn ictwa, 
5) D1arynarki wojennej, ; 
6} wojsk inżynieryjnych. 

7) liiczności, 

B) wojsk radiotechnicznych, 
9) wojsk chem iczn ych, 

lO} kOłllunikacj i, 
11) samOChodowych, 
12) administracji , 
13) kwatermistrzostwa, 
14) sanitarnych, 
15) uzbrojenia, 
16} weterynari i, 
17) wojskowej slużhy wewnętrznej . 

3. Minister Obrony Narodowej może w zalf>żnn~c i od 
potrzeb Sił Zbro jnych tworzyć nowe korpus y podoficeró "" 
zawodowych albo znosić istniejące. 

4. Minister Obrony Narodowej może dzielić kor pu3 y 
osobowe podoficerów zawodowych na 'grupy: liniową, tech
niczną i inn'e oraz l na 'J specjalnośc"i wojskowe. . . 

5. Minister Obrony Narodowej okr~śla zasad y i warun
ki zaliczania podof.icer.(i)w zawodowych do poszneg,')lnych 
,korpusów osobowych oraz grup i specjalności woiskowych. 

Ad. ,65 . . 1. Pod.oficer żawodowy moie być przenif's tooy 
Z jedn~go korpusu osobowego .podoficerów zdwodo~'v'ych do 
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innego -lub z jednej grupy do drug iej w ramach tego samego 
koq)ll SU , slosownie do pos iadanych kwalifikacji: 

1) na w łasną prośb~, 

I 21 'l Ulztc;d u ',v przypadkach : 
al zniesienia korpusu osobowego lub grClpy albo zmn~ej

s·w n ia e ta tów, 
b l u tworze n ia . nowego korpusu lub grupy albo potrzeby 

uzupełni c nia i stniejących. 

2. M in ist er Oblony Narodowej określa organy wojsko
we wlaki.we do przenoszenia podoticerów zawodowych 
z jc:c1 neq0 korpusu. do innego lub z jednej gElpy do drugiej, 

Art. 6G. 1. Do woj skowej słu'Ż,by zawodo wej mogą być 
powoła n i Ila wla sn'l . prośbę podofice rowie nadternIlnowi po 
up ływie te rminu zobowiązan i a do w ojskowej służby nadter
lrl inow ej, Jeżeli: 

1) po;;ll1 dają od pow iednią zdolność . fizyczną i psychiczną 

do słl1 ~by wojskow ej , 
2) posiaclają odpowiednie waltości moralne i . kwalifikacje 

sia żbo \\'e r 
31 p()dc ,: a~ s łużby nadte rminowej ukończyli z wynikie m 

pomyśl nym ku rs dla kandyda tów na ' podoficerów zawo
dowych, 

4) odpow iadają in nym wamnkom określonym przez Mini
s tra Obrony Nuroclowej dla danego korpusu osobowego 
o raz ' grupy lub specjalnośc i wojskowej, 
2. 1)0 wojsko we j słu,?by zawodowej w charakterze po

nofi ccrów zawodowych mogą być powolani na własną proś
bę takie podoficerowie: którzy po odbyciu nauki w oficer-o 
skiej szkole zawodowej nie złożyli z wynikiem pomyślnym 
eg7.aminów końcowych, jeżeli odpowiadają warunkom wy
mien ionym w ust. 1 pkt l, 2 i 4. 

3. Minister Obrony Narodowej lub organy wojskowe 
przez, niego ' up'e,ważnione mogą w przypadkach uZ.asadnio
n~' ch· jXłt. r,zebami Sił Zbrojnych zezwolić na powoływanie do 
woj skowej służbyzaw-oduwej: 
. I-j " por!0(icerów nadterminowych, b-ez ukończenia, kursu dla . 

:J.;.ilfl(~.y.datÓw , Iłd podoficerów zawod~wy.ch (ust. 1 pkt 3). 
'. 2) podoficerów rezerwy na własną prośbę, po odbycit1 , 

,i?' , .,_ woi :~km~,:l'!j lilużbyą~cltern~l.inowej w krótszym okresie 
. ni;l SlI Qdprzewłdzilll').ęgo w.art. · 4? tub , bez · odby~ill tej 
słui:hy . i chociażb.yp~lekrpcz.yh 28 ,lat życia, cjeieliod
JHiwiadaj.ą ; ~',ar';.IIlkonl wymienionyrp w ust. I -pkt l , 2 
i .: i posiadają wyksztdcenie określone wart. 46 usL l 
pkt 4. 

ArV61; Do -.wojskovvej ,służby zawodowej powołuje slę 
",'poool"i{"'f~;'ów- " na czas ni-eo-ł:: .feślony. 

Ar!; fi8. ' I. Do wojskowej. ~I Łlż by zawodowej · powołują 
~· p()dofi c~rów . i zwa-ln i tlją _71' tej slużby oowódcy ' -okręgów woj
- ;f,lwwych (równofujdni l· lubin,ni dowódcy upoważnieni przez 

M ini s lrilObrony Narodo·wej. 

2. Tryb po.'ilf:powilnia w sprawach ' powoływania do woj
,iJ.<o wej sJn'Ż9Y z..awodowej i zwaln iania z niej określa Mini
t;l,er Obrony Narodowej, 

Art. 69. I. Prośby o ' powołanie do woj skowej służby 
zawodowej należy składać przed upływem terminu zobowią
um ia do wojskowej służby nadterminowej , 

2. PodQficer, k tórego prośba o powołanie do wojskowej 
'służby zawodowej nie została uwzględniona, może w termi
nie 14 dni od ,1.uta doręczenia odmowł1:ej decyzji dowódcy 
wym jenionegow arf. 68 ust. 1 odwolać się od tej decyzji do 
Mini stra O brony Naro~ęJ' klórc- go decyzja jest ostateczna, 

3. Decyzja, dowódcy \v'y]11 ieni onego wart 68 ust. 1 
Orf\ Z decyzja ostateczna wydal~ ., ~a skutek wn iesionego od
wolania powinna być podana cło wiadomośc i podoficero wi 
nadlenninowel11;l przed uplywem ter~i.nu zobowiązania dó 

. wojskowej służby nadlerminowej. ·---.......I~~: _. 

Art. 10. I. Podoficerowie zawodowi używają w publi
kacjct ~h, korespondencj i i przy podp isach po stopniu woj
skowym określen i a "za wodow y" . 

2. Minister Obrony Narodewej moż.e zarządzić używa

nie stopni podoficerskIch z określeniem przynależności po
doficerów zawodowych do poszczególnych korpusów osobo
wych, grup lub specja l nośc i wojskowych, 

Art. 11. 1. Podoficerowie zawodowi posiadaj c)cy tytuł · 

lub stopi e!'l naukowy albo tytuł zawodowy mogą używać 

go w sprawach służbowych tylko w publikacj'ach, korespon-
dencji i przy podpisa ch, . 

+. Sposób używania. tytułów i s topni wym ienionych 
w ust. 1 określa Min is ter Obrony Narodowej. 

Art. 72. 1. Dokumen tem tożsamości podoficera zawo
dowego jest dowód osob is ty, 

2, Wojskowym dokumentem ósobistym podoficera za
wodowego stwierdzaj ącym stosunek do służby wo iskowej 
i posiadany stopie!'! wojskowy jest ieg ityrnacja podofice rska, 

3, Minis ter O brony Narodowej okreś l a zasady i tryb 
wydaw a n ia podl)ficerO~ll zawodowym l egityn~acji podoficer~ 
s kich - oraz organy woj skowe właściwe do it h · wyd awania. 

Art. 73. Podoficerowie zawodowi mogą pobi eriJć naukę 

w ~ szkołilch albo na kursach poza wojskiem za zezwol e niem 
przełożonego o uprawni e n iach co n a jmniej dowódcy pn tku: 

Art. 74. 1. Podoficerów zawodowych wyznac'za s ', ~ na 
stanowiska służbowe stos.ownie do posiadanych kwal ifika cji; 
w zależności od opinii st.Jżbowej oraz w miar~ 'w o lnych 
stanowisk, 

2. Szczegółowe zasady wyznaczilnia podoficerów zawo
dowych na st a nowiska służbowe i organy wojskowe wlilści

we w tych sprawach określa Minister Obrony Narodowej . . 

Ai:ł. 75. ' Podoficer zawodowy ·może być wyz'hac.zony 
na ' niższe sl.ano\visko słui, bo\-\T.e: .;' 

l) "w .. przypa~lku niewywiązywania siF, z 0bowiąz.k:ów·'slu'k--". 

bowych na zajmo.wanym stan·owisku, stwierd'zollt'(j J J 
wo:pinii służhowej . wydanej co · na jmniej . po . 12 : m i e~ ! q.

.. Gach pełni enia . sJ.użby na lylll stanowisku, . 
. 2) 'fi . trybi e dyscyplinarnym okreś lonym · ,,!przepisil.ch . 

. dyscyplinarnych, . . 

• 

Art. 16; -1. . Podoficera "za·wodo.wego można -,wyznacc:yć :, ... .' . 
" .ponadtQ na - niżs:ze .sianow·iskoslużbowe . z.a. -jego .zgo(lą, ,yr:,y., 

nie. ma . możliwoś.ci wYl'naczen1.lI · ' go , na inne ,rÓ",nUHł{<łll~ ',. 

s;;tanowis-ko służbowe: 
1) jezeli w myśl. orzeczeni~ .. wPjskjolwej kOlJ1.isji ~ekć.H~ki€j 

s tew,' zdrowia uniemożl·iw.ia lub ulT<Jdn.ia mu · peJni~I1;'e 
służby na zajmowanym iótanowisku albo 

2) w innych przypadkachuza-sadnionych potrzebamiwoF 
-s:k.a,-a w szczeg6lności w razie likwidacji zaj.mow·anf.Q{) 
przez . ni.ego stanOWIska słu 'żbowego lub obniżen i ~ Sl.o~p-,' ,· 
nia eta'towegu przewidzianego .dla tego slanowiska. . . 
2. Nie można wyznaczyć podoficera z~wodowt'go' na 

niższe . s tano w isko służbowe -w przypadkach , określonych 
w usL .1 . pkt 2, j eżeli stopień etatowy przewidz iany dla tego 
stanowiska jest: niższy od posiadanego przez niego stopnia 
podoficersk iego. 

3. Podoficeril zawodowego, który nie wyrazi 'zgody na 
przeniesienie na n :zsze stanowisko służbowe w przypadkach 
określony ch w ust. l, można zwolnić: z wojskowej służby 
zawoclowej, , 

4, W razie wyznaczenia podof icera zawodowego na 
ni ższe stanowisko w przypadkach oJi;reślollych w i l. ~l. 1 pod
oiicer zachowuje Upo's 17.enie zasadl)icze pob ierane na po
przednio zajmo\-'lanym st.anowisku słlJ żhow ym. · 

Art. 17. 1. Podoficer zawodowy otl'zymuje w _ cZiisi e po
k oju coroczni e 30-riniowy urlop wypoczy nko wy, . 

2. Podoficer zaw odowy, k:óry w dilnym rokll killpndil
rzowym wykorzystał już urlop wypCJczl'nkowy należny H1U 
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z tytułu służby nadterminowej, nabywa w tym roku jedynie pkt l , przysługuje prawo. do przejazdu na koszt wojska je· 
prawo do urlopu w wymiarze uzupelniąjącym . wymiar den raz w roku do obranej prze'l uprawnionego miejscowo-
okrt;łśloay w ust. 1. ści w kraju i z powrotem, Zasady korzystania z tego upraw-

13. Mlnistęr . Obrony Narodo.wej określa, którY!ll podofi- nienia określają przepisy wojs·kowe . 
. cell'(l) n ze względu na szczególne właściwości lub warunki 2. Oso.bom wymienionym w ust. 1 mogą być przyzna
służby przysługuje dłuższy urlop wypoczynkowy w wymia- wane także inne świadózenia socjalne, k tórych rodzaj i za-
rze do 45 dni rocznie. kres określa Minister Obrony Narodowej. 

,4. Jeżeli ważne względy służbowe -nie pozwalają na Art. 83. Niezależnie od uposażenia ' i innych należno- , 
udzielenie podoficerowi zawodowemu urlopu wypoczynko- ści oraz świadczeń. określonych wart. 78 - 82 podoficer 
wego w danym roku kalendarzo.wym, urlopu tego należy zawodowy otrzymuje przy powołaniu do wojskowej służby 
mu udz ielić w ciągu })ierwszych trzech miesięcy, a w wy- zawodowej 1 objęciu stanowiska służbowęgo jednorazowe 
jątkowy ch przypadkach - w ciągu pierwszych sześciu mie- wynagrodzenie z tytułu powołan ia do wojsko wej ' służby 
lięcy następnego roku kalendarzowego. Przesunięcie urlopu zawodowej w wysokości jednomiesięcznego uposa żenia za· 
w tym ' przypadku wymaga zgody dowódcy okręgu wojsko- sadniczego wraz z dodatkami o charakterze s tał ym . 
wegi> (równorzędnego) lub innego dowódcy upoważnionego 

"1 d Art. 84. 1. Podofice1' zawodowy nabywa prawo do z~o-przee
l 

I' inistra Obrony Naro owej. 
patrze.nia emerytalnego z tytulu wysługi lat po ' 15 latach 5. Ponadto p.odoficer zawodowy może otrzymać urlop 

zdrowotny lub okolicznościowy albo urlop ze względów wysługi. Po 30 latach wysługi podoficer nabywa prawo do 
lłużbowych lu'b z innych ważnych przyczyn. pełnego zaopatrzenia emerytalnego z tego tytułu. 

p. Minister Obrony Narodowej określa zasady udziela- 2. Podoficer zawodowy, który stał się inw al idą, otrzymu-
nia urlopów, właściwoś-ć ,organów wojskowych oraz tryb je zaopatrzenie z tytułu inwalidztwa. f _ 

postępowania w sprawach urlopÓw. 3. Wra1.ie śmierci podoficera członkowie jego rodzI-
Art. 78. 1. Podofice-rzawodowy .otrzymuje uPQsażenie - ny otrzymują zaopatrzenie z tytułu utraty żywiciela . 

.t Inne należności pieniężne określone w przepisach o uposa- 4. Zasady i tryb przyznawania świadczeń wymienio-
tenih żołn ierzy. · nych w ust. 1 - 3 normują przepisy o zaopatrzeniu emery- ' , 

12. Nd uposażenie podoficera zawodo.wego składa się: talnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich ~ 
ł) up1Jsażenie zasadnicze w , wYsokoś·ci . zależnej od posia- rodzin: 

aamego stopnia podoficerskiego, rajmowanego stano- Art. 85. Podoficer zawodowy po przesłużeniu co niij-
' iska służbowego i wysługi lat, mniej 3 lat w wojskowej służbie zawodowej, jeżeli odpo-

2) dodatki uzależnione od stanu rodzinnego i warunków wiada warunkom wym.aganym dla przyjęcia do oficerskiej 
miejscowych, ' szkoły zawodowej, moi e być ·przyjęty na pierwszy lub d.a'l-

3) dodatki uzasadnione szczególnym! właściwościami lub sze lata nauki do tej szkoły albo dopusżczony do egzaminu 
i"'arunkami służby albo kwalifikacjami podoficera. 
~rt. 79. 1. Podofice'l: zawodowy otrzymuje umundurowa

nie, I a w przypadkach. określonych przez - Ministra Obrony 
Na;rodowej rówmez wyżywienie. 

Q. Zasady i normy umundurowania oraz wyżywienia 

" podqficerów ustala Minister Obrony Narodowej. 
tJ. Ministe:r Obrony Narodowej może przyznać podofice

rom w miejsce umundurowania lub wyżywienia odpowiedni 
rów- oważnik pieniężny w wysokości określonej w porozu
mie iu z Ministrem Finansów. 

~
rł. 80. Podoficer zawodowy otrzymuje dla siebie 

l cz onków rodziny osóbną kwaterę stałą w miejscu ' pełn,ie: 
nia służby, a w przypadku nieprzydzielenia kwatery -
rów , oważn ik pieniężny na zasadach i według norm okreś

.lony ,11 w .yf'zepisach o zak'waterowaniu Sił Zbrojnych. 
~rt. 81. 1. Podoficerowi zawodowemu i członkom j ego 

rOdZ~r'l y prlysługuje prawo: ' . 
1) -o bezpłatnej wojsk-owej pomocy leczniczej - W za

. resie i na warunkach ustalcmych przez Ministra Obro
riy Narodowej w drodze rozporządzenia, 

, 2) ~o ulg przy przejazdach państwowymi środkami komu
rikacyjnymi - w zakresie i na warunkach ,ustalonych 
pr~ez Ministrów Komunikacji oraz Zeglugi i Gospodarki 

' Wodnej w drodze rozporządzenia wydanego w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej. . .' 
2. Za czł!jnków rodziny podoficera • uprawnionych do 

bezpłatnej wojskowej 'PQRlocy leczniczej oraz do ulg przy 
przejawach państwowymi środkami komunikacyjnymi uwa
ta się żonę i dzieci odpowiadające warunkom, .które zostanll 
akre.slone. w rozpotz·ądzeniach wydanych na podstawie ust. 1. 

3. Minister Obrony Narodowej może przyznać prawo 
do bezpłatnej ' wojskowej .pomocy leczniczej również' innym 
o'sooom pozostającym na. u trzymaniu p ofiCera. 

. ~l't. 82. t. Podoficerowi -zawodowemu oraz jege żonie 

, ł, dz'ieciom. 'które .odpowiadają warunkom określonym przez 
/ Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 81 ust. 1 

na oficera. 
Art. 86. 1. Podoficer zawodowy zosta je zwolniony z woj

skowej służby zawodowej w przypadkach: 
l) osiągnięcia 50 lat życia , 

2) ustalenia przez wojskową komisję 'lekarską niezdolności 

do wojskowej służby zawodowej , 
3) ukaran ia karą dyscyplinarną usunięcia z wojskowej 

służby żawodowej . 

4) utraty stopnia podoficerskiego. 
2. Podoficer zawodowy, k tóry pom imo os i.ągnięcia 50 lat 

życia nie nabył prawa do pelneg·o zaopa trzen ia emery talnego, 
może być na własną prośbę przez dowódcę wymienionego. , 
wart. 68 ust. 1 zatrzymaliy w wojskowej służbie zawodowej 
na okres pzasu brakujący do uzyskania p elnego żaopa,t rlenia 
emerytalnego. 

Art. 31. 1. Podoficer zawodowy może być zwolniony ' 
z wojskow,ej sluźby zawodowej: 

1) po osiągnięciu 40 lat życia, jeżeli nabył prawo. do zao
patrzenia emerytalnego z tytułu wysługi la t, .~ 

2) na prośbę podoficera, która powinna być rozpatrzona' 
w ciągu 3 miesięcy od jej wniesienia, 

3) w przypadku niewyrażenia zgody ' na przenies ienie M. 

niższe stanowi§ko służbowe (art. 76 ust. 3). _ ' ! 
4) w przypadku otrzymania dwóch kolejnych okresowych 

opinii stwierdzających niewywiązywanie się z obowiąz

ków służbowych, 
5) w przypadku ska'lania prąwomocnyin wyrokiem sądu 

na karę pozbawienia wo1ności. 
2. Żwolnienie podoficera z ,vojskowej służby zawodo

wej na jego prośbę nie może nastąpić prled upłp/em 6 lat 
od powołania do tej" służby. Po tym okresie czasu zwolnie
nie podoficera Z~ służhy na jeqo pmśbę może nastąpić 
,w przypadkach zasługujących na szczególne uwz.ględnienie , 

3. Podoficer " zawodowy, ;który posiada co na jmn :ej 
t2 lat służby wojskowej, nht mo'Że -być zwolniony z w~jsko-
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wej służby zaw0dowej w przypadku określonym w ust 1 
pkt .( przed nabyciem prawa do zaopatrzenia emerytalnego 
z tytułu wysługi lat. 

Art. 88. 1. Zwolnienie podoficera z wojskowej służby 

zawodowej w przypadkach określonych wart. 86 ust. l ' 
pkt 1 i 2 oraz w art.§.7 ust. 1 pkt 1, ' 3 i 4 nie może nastą
pić w .okresie obłożnej choroby podoficera przed upływem 
12 miesięcy od dnia zachorowan~a. 

2. Za , obłożną chorobę w mzumieniu ust. / 1 uważa się 

chorobę czyniącą podoficera całkowicie, t'rwale lub czasowo 
niezdolnym do wykonywania obowiązków służbowych i pra
cy zarobkowej. 

Art. 89. Podoficer zawodowy 'zwolniony z wojskowej 
slużby zawodowej zostaje w zależności od wieku i zdolno
ści do służby wojskowej przeniesiony ,do rezerwy lub zwol
niony od powszechnego obowiązku wojskowego. 

Art. 90. Podoficer zawodowy zwolniony od powszechne
go obowiązku wojskowego może w publikacjach, korespon
dencji i przy podpisach używać posiadanego stopnia podo
ficerskiego z oznaczeniem "w ' stanie spoczynku". 

Art91. 1. Podoficerom zawodowym zwolnionym z wojsko
wej służby zawodowej w przypadkach wymienionych wart. 86 
ust. 1 .pkt 1 i 2 oraz wart. 87 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, jak rów
nież członkom ich rodzin przysługuje - przez okres jednego 
roku od zwolnienia podoficera. ze służby - prawo do bez
płatnej wojskowej ,pomocy leczn~iczej (art. 81 ust. 1 pkt 1). 

2. Podoficerom zawodowym zwo'lnionym z wojskowej 
służby, zawodowej w przypadkach określonych wart. 86 
'\1st. 1 pkt 3 i 4 oraz wart. 87 ust. 1 pkt 2 i 5, jak rów
nież członkom ich rodzin przysługuje prawo do ~orzystania 
z pomocy, leczniczej zakładów społecznych służby zdrowia 
na zasadach przewidzianych dla pracowników,,-z którymi sto-
sunekpracy został rozwiąźanY. '., 

3. Podoficerowie zwolnieni z wojskowej slużbyzawodo
wej, którzy nabyli prawo do zaopatrzenia emerytalnego 
z tytułu wysługi lat, 'są uprawnieni do korzystania z bezpłat
nej wojskowej pomocy leczniczej na zasadach określonych 

w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo
wych i nadterminowych oraz ich rodzin. 

Art. 92. 1. Podoficerowie zawodowi .zwolnieni z wojsko
wej służby zawodowej w przypadkach wymienionych 
wart. 86 ust. 1 p,kt 1 i 2 oraz wart. '87 ust. ' 1 pkt 1 - .( 

'otrzynlują: 

1) odprawę w wysokości trzymiesięcznego .uposażenia wraz 
ze wszystkimi dodatkami o charakterze stałym pobie
ranego na ostatnio zajmo,wanym stanowisku, 

2) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszka
nia w kraju dla siebie i Gzłonkówrodziny oraz zwrot 
kosztów przewozu urządzenia domowego, 

3) uposażenie za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy, 
jeżeli urlopu tego nie wykorzystali w roku kalendarzo
wym, w którym następuje zwolnienie ze służby. 

2. Wysoko.Ść odprawy określonej w ust. 1 pkt 1 ulega'
zwiększeniu o 200;0 uposażenia wraz z dodatkami za każdy 
dalszy rok wysługi ponad 5 lat nieprzerwanej służby w cha
rakterze podoficera zawodowego (qadterminowego), aż do 
wysokości pi~ciomiesięcznego uposażenia '" wraz dodatkami 
o charakterze stałym.) 

3. Podoficerowie zawodowi zwolnieni ze służby wskutek 
ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z wojskowej służby. 
za wodowej , (art. 86 ust. 1 pkt 3) otrzymują 50010 odprawy 
wymienionej w .ust. 1 pkt 1 i w ust. 2. 

4. Ministe,r Obrony Narodowej może w przypadf.ach za- ' 
sługujących na szczególne uwzględnienie przyznać podon. ,, · 
cerowi zawodowemu odprawę w wysokości nie · przekracza
jącej 50% w razie zwolnienia , go ze służbY w przypadkach 
określonych wart. 86 ust. 1 pkt 4 i wart. 87 ust. 1 pkt ' 5. 

5. Szczeg,ółowe zasady obliczania .i wypłacania należno· 
ści określonych Vi ust. r- 4 normują przepisy o uposaże
nhi żołnierzy. 

Art. 93. L Podoficerom zawodowym zwolnionym z woj
skowej służby ' zawodowej w przypadkach określonych 
wart. 86 ust. 1 pkt 1 J 2 1 wart. 87 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 
wypłaca się co miesiąc przez okres jednego roku po zwol
nieniu ze służby. uposażenie W wysokości upo.sażenia po-

. bieranego na ostatnio zajmowanym .stanowisku służbowym V". 

wraz z dodatkami o charakterze stałym. , 
. 2. Na prośbę podoficera zwolnionego z wojskowej służ

by zawodowej uposażenie określone w ust. 1 wypłaca się 
jednorazowo za okres 12 miesięcy. 

a. Jeżeli podoficer zawodowy otrzymuje rentę . z tytułu 
zaopatrzenia emerytalnego, uposażenie określone w ust" 1 i 2 
zmniejsza się o kwotę otrzymywanej za ten sam okres renty 
wraz z dodatkami. Powstała ,wskutek tego nadpłata uposa- ' 
żenia podlega zarachowaniu na poczet należności bieżących 
z tytułu tego uposażenia lub potrąceniu z prz yznanej podofi
cerowi renty - na zasadach przewidzianych przy potrąca-

niu zaliczek wypłacanych na poczet należnych świadczell 

lentowych. 

Art. 94. Podoficer zawodowy, który nabył prawo do /. 
pełnegó zaopatrzEmia emerytalnego z tytułu wysługi lat .może 
być w związku ze zwolnieniem z wojskowej służby za wodo- . 
wej mianowany na kolejny wyższy stopień podoficerski -
chociażby nie posiadałczasokresu służby lub innych warun
ków wymaganyoh do mianowa nia na ten stopii"ń. 

Art. 95. 1. Podoficer zawodowy zwolniony z wojskowej 
służby zawodowej w przypadkach okręślonych w art. 86 
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wart. 87 ust. 1 pkt l - 4 zachowuje prawo 
do osobnej kwatery stałej lub do mieszkania zastępczego 
w tej samej miejscowoś(::i, w której posiadał osobną kwaterę 
stałą według norm powszechnie obowiązujących. 

2. PodQficerowi, który nabył prawo do zaopatrz~ni!i 
eme'rytalnego z tytułu ' wysługi lat, przysługuje ' osobna kwa
tera stała w tej samej miejscowości, w której posiada osobną 
kwaterę stałą na zasadach przewidzianych dla podoficerów ":-. 
zawodowych. . 

Art. 96 1. PodoficerowI zawodowemu ;zwolnionemu z 
wojskowej służby zawodowej można udzielić zezwolenia na 
noszenie umundurowania i oznak wojskowych w przypad
kach i ńa zasadach określonych przez Ministra Otrony 
Narodowej w drodze rozporządzenia. 

2. Za' przewinienia popełnione w czasie noszenia mmm
durowania wojskowego podoficer wymieniony w ust. 1 po
nosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określo~ 

nych w osobnych przepisach. 

Art. 97. 1. Podoficera zawodowego, który nie nabył ' 
prawa do pełnego zaopatrzenia emerytalnego z tytułu wysługi 
lat albo ,dq zaopatrzenia emerytalnego z tytułu inwalidztwa, 
a podlegazwolnieniu z wojskowej służby zawodowej w przy
padkach wymieniOl\ych wart. 86 ust. 1 pkt 1 - 3 lub 
wart. 87 usl. l pkt f...:.. 4, kieruje się za jego zgodą z chwi~ 
lą zwolnienią~ze służby do pracy w administracji wo jskowej 
w charakterze pracown ika cywilnego albo' do pracy w in
n ych organach admin istracji państwo\vej, przedsiębiorstw ach, · 

zakładach lub instytucjach. 
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2. Szczegółowe zasady i tryb kierowania podoficerów 
do ' płacy określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 

l rt. 98. 1. PodoficeTowi zawodowemu zwolnionemu z 
.wojs' owej służby zawodowej , który w terminie szesclU mie- · 
sięcy od zwolnienia z tej służby podejmie pracę, zalicza si~ 
okres od,bytej przez niego czynnej służby wojskowej j(}o 
okres ' zatrudnienia w zakresie uprawnień uzależnionych od 
ciągłości pracy albo od ilości lat pracy w danym zawodzie 
lub ~łużbie bądź w szczególnych warunkach, od k tórych 
zależi nabycie tych uprawnień. 

2.1 Jeżeli ·podoficer nie może podjąć pracy z powodu 
ChOTOby stwierdzonej zaświadczeniem lekarza wojskowego 
lub leka!'za społecznej służby zdrowia albo 'Z innych waż
nych I przyczyn stwierdzonych zaświadczeniem właściwego 
organ ~ administracji prezydium powiatowej (miejskiej, dziel
n icowej) rady narodowej, termin określony w ust. t liczy 
się od dnia odzyskania zdolności do pracy lub ustania prze
szkod . 

R o z d z i a ł IX 

wojskowa uczniów oficerskich szkól zawodowych. 

I 
.. A~t. 9.9. Uczniem oficerskiej szkoły zawodowej jest żoł-
n ierz, który wniósł. prośbę o przyjęcie do służby wojskowej 
w · cha akterze ucznia tej szkoły oraz o powolanie po jej 
uk0l1czeniu do wojskowej służby zawodowe j w cha rakte
rze oH era zawodowego i został przyj ęty do tej szkoły oraz 
zaliczo y do stanu osobowego jej uczniów. 

Art. 100. Do oficerskiej szkoły zawodowej mogą być 

przYłę, i: 

l) pODorowi i przedpoborowi, '. 
I 

, 2) podoficerowie i szeregowcy odbywaj ący za sadniczą 

sluFbę wojskową, 

3) podofice'row ie zawocIowi, 
I ' 

4) po ofi~rowie i szeregowcy rezerwy 

- którr y ukończyli średnią sżkołę ogólnok szta lcącą lub 
inną sZ'folę uprawniającą do studiów w szkołach wyższych. 

Ar~. 101. Niezależnie od ustalenia przez komisję pobo
io~vą .s ~opnia zd~lności do , służby ,,::ojskowej w myśl~sta
wy o powszechnym obOWiązku WOjskowym kandydaCI do 
Oficersi ' ch szkół zawodowych są kie-rowani do właściwej 
wojsko ' eJ komisji lekarskiej W celu ostatecznego usta'ienia' 
ich zdo ności do służby w charakterze ucznia oficerskiej 
&zkoły ,zawodpwej. 

Art 102. Kandydaci, którzy zostali p rzyje,ci do oficer
'skiej 5Z oły zawodowej, zostają zaliozeni do stanu osobo~ve
go uczn 'ów te j szkoly w dniu zgloszenia ' się do slu żby' . 

Art. 103. M inister O brony Narodowej określa: 

t) programy i czas trwan ia nauki w oficerskich szkołach 
zawodowych, 

2)' war1}nki przyjęcia kandydatów do tych szkół, sposób 
ich· !przyjmowania i zwalniania oraz przenoszenia ucz
'niów z jednej szkoly do drugie j, 

3) sposób i organizację szkolenia, odbywania praktyki oraz 
składania egzaminów przez uczniów tych szkół, 

4) przeoieg , s łużby woj skowej oraz zw i ązane z tą slu żb ą 

prawa ,i obowiązk i uczniów szkół. . 

Art. 104. 1. Dla uczniów przyjętych do oficerskiej szko
ły zawo dowej pi e rwsze dwa mi esiące pobytu w szkole są 

okresem I próby, Zależnie od wyników próby uczniowie po
zostają W szkole albo zostają z n iej zwolnien i. 

J.. Uczniowie oficerskich szkół zawodowych pozostawie
ni w szkole po przesłużeniu okresu próby · otrzymują bez 
szczególnego nadania tytuł i oznaki podchorążego, 

3. Tytułu podchorążego używają uczniowie ofh:erskich 
szkół-zawodowych po stopniu wojskowym, wyłącznie pod
czas pełnienia służby wojskowej w charak te rze ucznia szko
ły. Tytuł ten. tracą z chwilą zwolnienia lub wydalenia ze 
szkoły. ' 

Art. 105. " Uczniom oficerskich szkół zawodowych, którzy 
nie są podoficerami zawodowymi, oraz ct.lonkom ich rodzin, 
przysłurr,ują szczególne uprawnienia i ulgi na zasadach prze
widzianych w przepisach o powszechnym obowiązku wojsko
wym dla szeregowców i podoficerów odbywaj ących \ zasad
niczą służbę wojskową i członków ich rodzin , 

Art. 106, 1. Uczniowie oficerskich szkół zawodowych . 
otrzymują:-

l) uposażenie i Inne należności pieniężne oraz zakwatero
-wanie przewidżiane w oS0bnych przepisach. 

2} wyżywienie i umundurowanie na zasadach i według 
norm określonych p rzez Ministra Obrony Narodowej. 

J • 
2. Uczniom oficerskich szkół zawollowych przys'ługuje \ 

również prawo do: 

l) bezpłatnej wojskowej pomocy leczniczej w zak resie i na 
warunkach określonych przez Ministra Ob ro ny Narodo
wej w drodze rozporządzeni a , 

. 2) ulg przy przejazdach państwowymi środkam i komuni
kacyjnym i w zakresie i na wa'runkach określon ych przez 
Ministrów Komunikacji oraz Zeglugi i Gospodark i Wodo, 
nej w drodze rozporządzeni~ wydaneg'o w porozumi eniu 
z Ministrem Obrony Narodow ej . 

. / 

3, Prawo uczniów oficerskich szkół zawodowych do 
zaopa trzenia inwalidzkiego oraz członków ichrodzlfl do zao
patrzenia z tytułu utraty żywiciela normują przepisy o zao
patrzeniu inwalidów wojennych i wejskowych -oraz ich ro
dzin, a w stosunku do uczniów szkół oficerskich, którzy są 

podoficerami zawodowymi - przepisy o zaopatrzeniu emery
talnyn1 ' żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich -
rodzin. 

Art. 101. 1. Uczniowie oficerskich szkól 'zawodowych 
otrzymują w czasie pokoju urlopy wypoczynkowe i inne · 
urlopy w ' wymiarze i .na zasadach określonych przez Ministra 
Obrony Narodowej. ' 

2. Minister Obrony Narodowej określi organy wojsko- · 
we właś ciwe do udzielania urlopów wymienionych w ust. 1 
oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

I 

Art. 108. 1. Niezależnie od zwolnienia z ofi cerskiej 
szkoły zawodowej w . myśl art. 104' ust. 1 zwolnienie ze 
szkoły następuje w przypadkach: 

1) ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności 
do służby wojskowej w charakterze ucznia oficerskiej 
szkoły zawodowej, a w stosunku do podoficerów zawo
dowych - niezdo-lności do wojskowej służby zawodowej, 

2) stwierdzenia w opinii służbowej braku ogólnych kwalifi
kacji na oficera zawodowego, 

3) niedostatecznych postępów 'w nauce; 

4) utraty obywatelstwa polskiego. 

2. ' Zwo'lnienie z oficerskiej szkoły zawodowej może po
nad to nastąpić: 

1) na prośbę u·czni a - jedynie w szczególnie uzasadnio
nych przypadkach, 

2) w razie usta len ia przez wojskową komisję lekarską 
zdolności do służby wojskowej z ograniczeniem. 
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A1'! .. 109. 1. Wycl.illenie I oficerskieJ sz'~oły z.awodowej 
.następuj.e w przypadkach: 

. 1) skazan,ia prawomocnym wyrokiem sądu ' na karę pozba
w'ienia " w(!)Jno,ści, 

2) ukarania podo·ficera zawodowego karą dyscypłinarn~ 

usunięcia z wojskowej . służby zawodowej, 

3) stwierdz,enia braku kwalifikacji na oficera zawodowego 
z powodu popełnienia czynu nie licującego z godnością 
i ,hO-llOTem · żołnierza albo zaniedbywania ną.uki lub 
innych obowiązków służbowych. 

2. Stwierdzenie braku \ kwalifikacji na oficera zawodo
wego w przypa<lkach wymienionych w ust. l 'pkt 3 nastę
puje w sposób ' ustalony p rzez Ministra Obrony Narodowej. 

Art. 110. 1.' W raz ie zwolnienia z oficerskiej szkoły 
zawodowej (art. 1081 czas . służby w 'szkole podlega zalicze
niu do czasu . trwania zasadnlczej służby wojskowej. 

2: W ' przyp_adku wymienionym w ust. l uczeń , który 
został przyjęty do s:l>koły "ze służby zasadniczej - albo jako 
poborowy, zQstaje skierowany do jednostki wojskowej w ce
lu odbycia pozostałego okresu tej służby, a jeżeli służbę ' tę 

już odbył., zostaje przeniesiony do rezerwy. 

3. Uczeń będący w wieku przedpoborowym zostaje 
w razie zwolnienia ze szkoły z-wolniony z czynnej służby 
wojskowej bez przeniesienia do rezerwy i· ma obowiązek 

. stawięnia się do 'poboru ze swoim rocznikiem na ogólnych , 
zasadach albo na sw-oją pmśbę zostaje 'pozostawiony w czyn
nej służbie wojskow-ej i skierowany do jednostki wojskowej 

. w celu odbycia zasadni'czej służby wojskowej na zasadach 
przewidzianych dla ochotników. 

4. W razie zwolhienia ze szkoły w przypadkach wy
mienionych wart I 108 us·t. 1 pkt l i 4 ućzeń zostaje prze
niesiony do rezerwy lub zwolniony od powszechnego obo
wiązku wojskowego. 

Art. 111. 1. W . razie wydalenia z oficerskiej szkoły 

zawodowej (art. 109) czas służby w szkole nie podlega za
liczeniu do czasu trwa'nia, zasadniczej służby wCPjsko\vej . 

2. W przypadku wymienionym w ust. 1 u czeń , który 
został przyjęty do szkoły ze służby zasadniczej albo jako 
poborowy' lub ' przedpoboro-w-y, zostaje sk ie.rowany do jed
nostki wojskowej w c~lu odbycia zasadniczej służby woJsko
wej. 

3. Do ucznia będącego w wieku przedpoborowym sto
suje się w razie, wydalenia ze . szkoły odpowiednio przepis , 
art. 110 ust. 3. 

Art. 112. 1. Podoficer zawodowy przyjęty do oficerskiej 
szkol Y zawodowej zostaJe w razie zwolnien ia ze sz keły w 

-'przypadkach wymienionych w' art. -108. ust. 1 pk t 2 i 3 
i ust. 2 skierowany do . jednostki wojskowej ce.lem dal
szego odbywania woj skowej służby zawodowej. W pozosta
łych przypadkach zostaje on zwoln iony z wojsko wej służby 
zawodowej. ' 

2. W razie wydalenia ze. szl<;oły z powodu ukarania 
karą dyscyplinarną usunięcia z wojskowej służby zawodo

:wej oraz z powad\} skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
na karę pozbawienia wolności, jeżeli orzeczona została kara 
dodatkowa utraty praw publicznych lub degradacji, .podofi
cer zawodowy zostaje r.ównocześnie zwolniony :r; wojskowej 
służby zawodowej . 

J. ~W ' razie skazania prawomocnym wyrMi:iem sądu 
na karę pozbawienia wolności bez oneczen:ia kar dodatko
wych podofire~ zawodowy wydalony ze szkoły w 'myśl 

art 109 ust., pkt l. zostaje albo sk.ierowany do jednostki 

wOjskowej celem dalszego o-clby wa.nia wojśkmvej słu ż.by za
wodowej, albo zwo~ni,ol\y z wnj skowEl] służby zawodow·ej 'De 

podstawie arC 87 us t. l (pkt 5 . 

4. W razie wydalenia ze s2koły W przypadku stwieT'dz .. 
nia braku kwalifikacji na o·finfa zawooowego (art. t09 ust. l ' 
pkt 3) podoficer zawodowy zostaje sk ierowany do jedno.s:tkl 
woj skowej celem dalszego odbywania wojskowe.j slużhy la
wodowej. chyba że istniej ą podstawy do zwolnienia '10 
z wojskowej służby z,awodowej ' na pods tawie art. 8~' ust. 1 
pkt 4. 

Art. 113. Uczeń, k tóry zo s tał przyjęty do oficerskiej' 
szkoly zawodowej z rez'erwy, 'lostaje w razie zwolnienia . 
lub vi'ydalenia ze S2koł)' w zależnośd od zdolności do stużlly 
wojskowe.j prz-enies.iony do rezerwy lub zw'olnion y od 
pO'wszechnego obowiązku wojskowego. . 

Art. 114. 1. Uczniowie oficerski ch szkół zawodowych, 
którzy po ukończeniu nauki w · szkole złożyli z wynikiem 
pomyślnym egzaminy końcowe, ' zostają mianowani . przez 
Radę Państwa na stopieó oficerski. 

2. Uczniowie wymienieni w ust: l, którzy ' nie złożyl1 ' 
z wynikiem pomyślnym egzaminów końcowych, mogą b'yć 
na własną prośbę powolani do wojskowej służby zawodo. 
wej w charakterze podoficerów zawodowych i po zwolnie~ 
niu ze szkoły skierowani do .jedno,slki wojskoweJ (art. 66 
ust. 2). 

3. Uczniowie; którzy nie zostaną powołani do' woj'sko'" 
wej służby ·zawodowej w mYśl ust 2, zostają IilT1.eniesiellll 
do rezerwy z zachowao iel11 tytułu podchorążego. rezerwy.;· 

4. Podoficerowie zawodowi, kt órzy nie złożyli ·z wyni
kiem pomyślnym egzaminów końcowych , ' zostają z-wolnieni 
ze szkóły i skierowani do jedoostkiwojskowej celem dal
szego odbywania wojskowej służby zawodowej. 

Art. 115. W razie mobilizacji i w czasie wojny uC,znlo
wie oficerskich szkół zawodowych pozostają nadal w czyn
nej służbie wojskowej i pełnią tę służbę w sjfclsób określo
ny przez Minis tra Obrony Narodowej. 

Art. . 116. Przepisy ' niniejszego roz,-dz i ału stosuje się od
powiednio do szeregowców, i podofi ce rów sł uchaczy akade- ~. 

mU woj skowych, j eże li przep isy szczególne n ie stanowill 
-inaczej. 

Rozdział X 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 117. 1. Podoficerowie nadterminowi pełniący w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy wojskową służbę nadter
minową staj ą s i ę z mocy prawa podoficerami zawodowymi 
w rozumieniu nin i ejsżej ustawy. . 

, " 

2. Podoficerom wymienionym w ust. 1 nie przysługuje , 

prawo do jednorazowego wynagrodzenia określońego wart. 83 .. 

Art. 118. 1. Podo fi cerowie wym ienieni w art. 111, któ
rzy nie wyrażą chęci pozostania w woj skowej służbie 'zawo
dowej, mogą wnieść w termin ie do dnia 31 gru'dni a 1958 r. 
prośbę o zwo'lnienie ich z tej służby. 

2. Zwolnienie podoficerów wymienionych w ust. l na-
, stąpi w terminie do dnia 30 wrżeśnia 1959 r. - jeżeli do 

tego dnia upłynął już termin złoż'onego pT!ez nich w myśl' 

przepisów dotychczasowych zobowiązan ia do wojs'Kowej 
służby nadterminowej . . . 

3. Jeżeli d0 dnia 3G wrześ'nia 1959 r. terminzłotOlHlgG 
zobowiązania do wojskowej słu.żby nadterminowej je~,cae 
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n ie lIPly n ął, zWQlnienie podoficerów wymien iony ch w ~lSt. 1 
nasli\:p I z upływem terminu zobowiązani a. 

Att. 119. Podof icerom wymienionym war t. 1'18 przysłu 
guje I z dn iem zwolnienia ze służby odprawa w wysokości 
jednomies i ęcz nego uposażenia zasadniczego wraz z dodatka
mi o charakterze stałym. Podo'ficerom tym nie przysługują 
n a J e:i;noś ci wymienione w· art. 93 us t. l i 2. 

Art. 120. -Minister Obrony Narodov,ej lub orga ny woj 
skowe przez n iego upowaznione za l iczą podoficerów za wodo
wychl d o odpow iedn ich korpusów o~obcwych okreśJon'ych 

.w ar. 64 ust. 2 w ciągu jedneg.o roku od dnia 'wejścia w zy
cie II niejszej us tawy. 

r Art. 121. Do czasu wydclJ1ia podoficerom zawodowym 
dowodów osobistych (art. 7'2 ust. 1) dokumentem tożsamości 

tych podoficerów jest legitym"cja podoficerska. 

Alrt. 122. Pr.o~by szeregowców i podoficerów , o przy j ę 
cie d? słu ż by wojskowej w charakterze uczn iów oficerskich 
szkół zawodowych LIb słuchaczy akadem ii wojskowych 
wni esione pned dni 'em Wejścia w życi e n ini e jszej ustawy 
ll waża się równocześ n ie za ' p 7'Q ś b y o powolanie ich po 
ukońdzen iu szkoły lub i1kaclemii do woj sko wej służby zaw o
dowejl w chara kterze oficerów zuwodowych. 

Art. 123. 1. ' Milłoletni 111 09'1 być za zezwole niem swoich 
opiek mów przyjn1Ow;mi na n'll ik(; do orki es tr wojskowych 
na \\ Munkach ok r e~lo.nych przez Minis tra Obrony Naro
dowe j. 

"Rozdział 2a. 

> 

Odpow,ied zialność szeregowców i podoficerów przed są
dami koleże11ski mi. 

Art. 15a. i . Minister Obrony Narodowej może .tworzyć 
. w jednostkach woj skowych s ądy koleżeńskie 

dla szeregow ców i ·podoficerów. 

2. Przepisy art. 10-15 stosuje si ę odpowiednio". 
L 

. Art. 126. W dekrecie z dnia 14 sierpn ia 1954 r. o zaopa-
t rzeni u inwaliaów woje'nnych i wo jskowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1953 r. Nr 23, poz. 98) wprowadza się nas tępujące 
zmiany: 

1) wart. 5 pkt 2 wyrazy: "i podoficerami nadterminowy
mi" z as tępuje si ę wyrazami: "oraz podoficerami zawo
dowymi i nadterminowymi", a w pk t 5 wyrazy : " i podo
ficerów nadterminowych " z as tępclj e się wyrazami : "oraz 
podofice rów zawodowych i n adterminowych" ; 

2) wart. ·6 wyrazy : "i podoficerow~ nadterminowi" zastę

puje si ę wyrazal11i: "oraz p odoficerow ie zawodowi i nad
terminQwi.", ił wyrazy.: "w przepisach o zaopatrzen iu eme

' rytalnym oficerów zawodowy ch i podoficerów\ nadter
minowych oraz ich rodzin" zastępuje się wy razar:J.i: "w 
prZelj isach o zaopa trze niu emerytalnym żołnierzy zawo
dowych i nadterminGwych oraz ich rodzin '. 

Art. 121. 1. PrZewidziane w ustawie uprawnienia Mini
stra Obrony Narodowej i podlerJły ch mu organów wojsko
wych przysłu gują z zas trzeżeniem ust. 2 - 5 w stosunku 
do szeregowców i podoficerów wojsk wewnętrznych ' Mini-'2 . Ministe r Obrony Narodowej okre,;li prawa i obowią

zki e lewów o rkiest r wojs.kowych orilZ organy w()jskowe wla
. ściwe l do . przyjmowaniCl ' tych elewów n a nauk:ę i tryb PO" 

stępowania w ty ch splawach . 

, strowi Spraw vVewnętrznych i podległym mu organom. ' 

. J t. 124. Ui.yte w p! zepisacb 'vydan) ch po dnn! 29 kwie
" ·wia ,~r52 r. określen i a "woJ skowa slużba nadterm'no\I'0 " al-

\ bo "podaficerowie, nadl'~l ll\ ; nOW1:.' o,.oi.lczaJą " wojskow ą 

·'łój.użb, zawodvwą" or.nz "podęfker·ów zawodowych'" określo"· . 

> ',n-ych r niniejsze] US ląwie . . ' . 

.. . '. . ATt. ' 125. ' Vv. ltsl aw iez dn ia 18 stycznia 1951 r; o odpo-
" < ",M' iedz 'alności ż·oln icrzy za ' prze winienia. dyscyplinarne i ,za 

< ~<" "'~<fIarus:lienia hon6ru ,i godnośc i żolnierskiej (Dz: ·U. · z "1951 .r. -') 
" 'Nr - 6,p:oz ~ '< 55, zl:9j).( · cNr '34, po-z; · 142 i z 19:')8 r. ' Nr '2, " 

, . ' 'JW'i ' 5 ' wpro'7ad2a <S1-~ mls1ępujące zm iany : 

. l 

-I) ~rt. 5 i 6 -o trzymują brzmienie: 

;,.Art. 5: 1. Odpowied zi ainości . dyscyplinarne j podlegają 
żolttierze w ćz.y lln:ej slużbie ' wojskO wf'j. 

2. Zól nlerże nie będąc y- w' c'lynnej stużhie ,woj
sko). ... ej podlegnją odpowiedzialności (:yscypli

,. ,Jlarnej . w przypadk.tch . okreśJon ych w oso- ' 
j .. bItych pr~. episił c h . 

Rrt. 6. 1. W po sł:~powanhi dyscyplinaru)'m wymierza się 
.kary dyscyp li n,arneo ch·§.rak!erze por;lijdko- ' 
wym oraz kary:areszlu , slużby w oddziale 
kdrnYi:11, uprzedzenin o niepelnej przydatnoś ci 

słu żbowej, odroczenia mia no wa nia na wyższy 

stopiet'l oficerski , dyscyp lin arnp90 wyznacze
nia na n ii,sze st a no wisk o s łu ż bowe, lls uniGc ja 
z zawodowej lub nadlerm inowPj służby woj
skowej i obnii.enia stopnia wojskowego. 

2. Kara obniżenia stopnia wojsk ow ego powoduje 
utra tę posiadane90 stopn ia wojskowego i po
wrót clo stopnia bezpośred nio ni ż szego . . 

3. Ofi cero m oraz podoficerom zawodowym i nad
term inowym nie wymierza się kary obniżenia 

stopnia wo jskowe90. ' 
4. Kary dysc yplinarne o ch arakterze porządko

wym- określa M inisl er Obwny Narodowej."; 
2) po rozdziale 2 dodaje si~ now y rozdział 2a wurzmien iu: 

2. Pozostają we ",o1aściwości 'Ministra Obrony Narodo- '
wej a prawnienia w zakresie: 

1) określ-en ia zasad badania i oceny stopnia zdolnośd do · 
Słll".by wojskowej, . 

2) m ianowania szeTegowców ~podoncerów rezerwy ora.z 
pod chorążych ,,(ez·erwy w cza sie , pozost~w.ania -VI r~zerwie 

. na wyższe stopnie ' wojskowe, . , 
3) ' określenia zasad .sposobu noszenia , ' przez szeregowców. 

~ " podoficerów orderów, odznaczen i odznak wojskowy-ch, 
',4} określenia ' ,zasad ."nQS2:enia " umu:nduTowania i oznak "'woj

skowych przezp:odoficerów zawodowych ' zwolnionyeh · ' 
z woJskowej slllżby - zawodowej: .' " 

3. Wzory um,undurowallia i , oZflakwojskowycli szere
.gowc<>"'-' . i podoficerów pełni'ąeych slllżbę W 'w-ojskach 'We
wnęlrznych ustalą Ministrowie ' Obrony Narodow~j i Spraw 
W e;'", nętrzn Ych. 

4.' Do wojsko,wej służby zawodow-ej w wojsk&ch we
wn~l.rznych pow.ołuje pod:oficer.ów rezerwy właściwy -do
wód ca ok.ręgJ. wojskowego na ,wniosek 'ot{Janów' upoważnio
nych przez Ministra Spraw' \Vewnę t rznych. 

5. tJokonywanie poclżi alu korpusów osobowych podofi
ce rów z&wQdowych dlitpolrzeb .wojsk wewnętrznych . na gru
py ispecjćlłnoś c i woj skowe najeży do właściwości Ministra 
Spra w' \Vewnętrz.nych w porozumieniu z Ministrem Obrony 
Narodowej. 

Arl. 128. 1. Tra ci moc ustawa z dnia 28 marca (952 r. 
o 5lu 'lbie wojskowej szeregowców i podoficer0w Sil Zbroj
n ych (Dz. U. Nr 2.0, poz. 129). 

2. Do czasu wydania przep isów wykonawczych na pod
st il\yie n ini ejsze j ustilwy za chowują moc p rzepisy dolych-
czasowe. 

Art. 129. 
1958 r. 

Ustawa wchbdzi w . życie z dniem 

Przewodnirzący Ra cly Pańslw'a' A Zawadzki 
Sekrdarz Rady Parlstwa: J . HOlodecki 

lipca 

I 


