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USTAWA 

7. dnia 30 czerwca 1970 r. 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. l. Lołni erzem zawodowym mO'że być obywatel p·ol
ski, któr y posiada odpowiednie wartości moralne i polity cz
ne, określone kwalifikacje fachowe oraz zdoln ość fizyc zną 

i psychiczną do zawodowej służby wojskowej. 

Art. 2. 1. Lołniene zawodowi tworzą kadrę zawodową 
Sil Zbrójnych Polskiej R?eCl.ypospolitej Ludowej. 

2. Kadra zaw odowa Sił Zbrojnych składa się z następu-
jących korpusów: 

l) korpusu oficerów zawodowych; 
2) korpusu chorążych zawodowych; 
3) korpusu podoficerów zawodowych. 

3. Korpusy oficerów, chorążych i podoficerów zawad·o
wych dzielą się na korpusy osobowe. 

4. Min is ter Obrony Narodowej tworzy i znosi korpusy 
osob()we. ustala ich podział na grupy i specjalności wojsko
we oraz określa zasady zaliczania żolnierzy do poszczegól
lI1ych korpusów osobowych, grup i specjalności wojskowych. 

Art. 3. 1. Żołnier?e zawodowi są żołnierzami w czyn
nej s ł użbie wojskowej. 

2. Stopn iami wojskowym i ż 'Jłn ierzy za w(){)ow ych są st o p
nie ustanowione w przepisach o powszechnym obowiązku 

{)brony P,) lskiej Rzeczypospo litej Ludowej. 

Art. 4. Czynną służbę wojskową na zasadach okr eślo

nych w ustawie pełnią również osoby powoł a ne do tej służ

by w charakterz€ kandydatów na żolnierzy zawodowych. 

Art. 5. 1. Zdoln::>ś ć fizyczną i psychiczną do za wodowej 
służby wojskowej ustalają wojskowe k omisje lekarskie. 

2. Mmiste r Obrony Narodowej okr eś la zasady oceny 
stopnia zdol nośc i fi zyczne j i psychicznej c10 zawodowej sł·uż

by wojskowej i orzekania o tej zdolnoś c i oraz wlaściwość 
i tryb postępowania wojskowych komisji lekarski ch w tych 
spra wach. 

Art. 6. 1. W wyjątkowych przyp adkach do służby woj
skowej określonej w ustawie mogą być przyjęci cueJ70zi emcy. 

2. Minister Obrony Narodowej określa warunki przyj
mowania cudz oz iemców do służby wojskowej, zasady pełnie

nia służby i zwalniania z niej oraz i ch prawa i obowią zk i. 

R o z d z i a I 2. 

Powołanie do zaWOdowej służby wojskowej. 

Art. 7. Do zawodowej służby wojskowej powołuje Mini
ster Obrony Narodowej 'l ub <,kreślony przez niego organ 
wojskowy. Powołanie następuje na p·odstawie dobrowolnego 
zgłoszenia się do tej służby. 

Art. 8. 1. Do zawodowej służby wojskowej powołuje 

się żolnierzy. którzy ukończyli odpo wiednią szkołę wojsko
wą lub kurs ksztalcący na iolnier?y zawO{lowych i zostali 
mianowani na stop ie ń wojskowy w odpowiednim korpusie. 

2. Do zawodowej służby wojskowej powoi uje Się rów
nież żolnierzy skierowanych przez organy wojskowe na stu
clia lub naukę do szkół nie wojskowych - po ukończeniu ~tu
di ów lub nauki i mian owaniu na stopień wojskowy w odpo
wiednim korpusie. 
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3. \V razie mianowama słuchacza akademii wojskowej 
lub żo!nierla. o którym muwa w ust. 2, na stopień oficerski 
w czasie oclbywaniil studiów, powołuje się go do zawodowej 
s!uźby \\ ojsKO\\ej równocześnIe z mianowaniem. 

4. [' owold"iE, do zawodowej służ. by wojskowej w kor
pusach podoficerów i chorą7ych za wodowych może być Ula
lci"l1ione również od odbycia praktyki w rozmiarze określo

nym p~L€'! J\linistla Obrony i'Jarodowej. 

Art. 9. 1. Do zawodowej służby wojsko\\ej mogą być 
pc v,' o ~ J fi i . 

l) ;Jodcf:cero\\if' zasadniczej służby wojskowej bezpo-
ś,,·dn:o po jej udbyciu; 

Li podoficerowie. chorążowie i oficerowie rezerwy. 

2 Podoficerowie odbywający długoterminową zasadni-
C?,) S:~,7bę wojskową moqą być powołani do zawodowej służ
by \\cj ,ko\\f'j również przed zakończeniem odbywania służ

by (LLl~J0term;nowej. 

3. Kandydaci na żo}nierzy zawodowych, którzy odbywali 
naelKq w s7.kołach kształcących na <.horążych lub oficerów 
7a·.\oclowych, lecz jej nie ukoiJczyli, mogą być powołani na 
własną prośbę do zawodowej służby wojskowej "\' korpusie 
·oclpow:adajqcym posiadanym k. walifikacjom po mianowaniu 
id! Ild olIoowiedni stopień wojskowy. 

. Art. 10. 1. W [lrzypadkach U7asadnionych potrzebami 
Sil Zbrojnych do zawodowej sluż.by wojskowej m07.na PO\IiO

lae osoby nie speJniające warunków ok,eśionych IV t:.~t. 8 
. Jub 9, jeżeli posiadają szczególne kwalifikacje lub umiejr;t
.pości do pełnienia tej stLiżby. 

2. Do zawodowej służby wojskowej mogą być: powołane 

-'kobiety, które nie są żołnierzami rezerwy, jeże:i posiadają 
kwalifikacje fachowe przydatne do tej sluzby. 

3. Osoby określone w ust. 1 i 2 powoluje się do zawo
dowej służby wojskowej po mianowaniu ich na stopień woj
skowy IV. odpowiednim korpusie. 

Art. 11. Minister Obrony ~arodowcj określa: 
l) wa~lInki :;owoływania do zawocloll'cj służby wojskowej 

oraz właściwość organów trrb [Jowoływania do tej 
służb~ : 

2) SlC7e~j6łowe \\'[l[unki mia:lOWa;Jia na stopnie wojskowe 
osób. o których mo\\-a wart. 9 uót. 3 i art. 10 ust. I i 2, 
ari.1Z or~Jc,ny wtaści\l'e do miilnowonia. 

Art. 12. I. Pracownik powoiany do zawodll\\'€j służby 
1A")jS~(l\\ci liJchawlIje pavvo do l'statniO t)obieraneqo wyna
f,;,·d7C'!lia 7 lak fc1(~lI pracy do kOr'iCB mj('s:ąca kalcndarzowe
~!(). \Ii którymies! oho\\i<j7any stawić 5;li do pełnienia tej 
s:: i żby. 

2. Zóklad pr"cy jest obowltjzGil)' umożliwić prilcowniko
vvi wykouystan.ie nalez"e~lo mu U::Opll wypoczynko\\'e~!o 
puce! dniem stawienia się do j:plnier'c; "uz.by alho wypła
ciĆ' (-~kv\'iv~'aleDt pienię'żrl}' za nie \v}'ko:'z~,stany urlop. 

3. Stosunek pracy z praco'Nniklem powolanym do zawo
dOV.0J słl!żby wojskowej ulega rozwiązaniu z mocy prawa 
z r!:l;em stdwicnia s:ę c!o tej służby. 

Art. 13. 1. Dla żolnierzy powolanych do zawodowej 
sluż. by wojskowej pierws7e 12 miesięcy tej służby stanowią 
okres próbn y. 

2. Miriister Obrony Narodowej może dla niektórych grup 
iolriierzy ustalać dłuższy okres próbny w granicach do 
24 miesięcy Ofaz zwalniać niektóre grupy ex! odbycia okresu 
.próbnego. 

3. PT7epis ust. 1 nie dotyczy żołnierzy powołanych do 
zJwodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu 
szkoly chorążych trwającej dlużej niż jeden rok, szkoły woj
skowej kSltalcącej kandydatów na oJicerów zawodowych 
albo studiów wyższych w szkole niewojskowej, które odby
wali pełniąc służbę wojskOWi] w charakterze kandydatów 
na żo]nierzy zawodowych. 
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R o z d z i a ł 3. 

Przebieg zawodowej służby wojskowej. 

Art. 14. 1. Żołnierze zawodowi pełnią służbę w jednost
kach Sil Zbrojnych. 

2. Minister Obrony Narodowej może kierować żołnie

rzy zaV'.'oclowych do pełnienia służby w innych podległych 

mu jednostkach or~janizacyjnych. 

3. Lołn:erze zawodowi mogą być ze względu na potrze
by Sił Zbrojnvch lub obronności kraju wyznaczani do wyko
nywania określonych zadań poza wojskiem. 

4. Rada Ministróvi określa zasady i tryb wyznaczania 
żołnierzy zawodo\\-ych do wykonywania zadań poza woj
skiem oraz ich uprawnienia i obowiązki. 

Art. 15. 1. Żołnierze 7awoclowi ,podlegają służbowemu 
opinio\\' ani li. 

2. Pr.:eloż, ony jest obowiązany zapoznać żołnierza z ca
łością w\'da:lcj o nim opinii służbo\vej. 

3. Jeżeli żołnierz uważa opinię za krzywdzącą, przysłu

g~lje mu prawo wniesienia zażalenia w terminie 30 dni od 
dniil 2apoznania się z tą opinią. 

4. .'\linister Obrony Narodowej określa zasady i tryb 
opiniowania żołnierzy, zapozna\-\'ania ich z opinią, tryb wno
szenia i sposób rozpatrywania zażaleń oraz właściwość or
qanów wojskowych w tych sprawach. 

Art. 16. 1. Nadanie żołnierzowi zawodo'io\-errr~~wyŻsze~-
s~opnia wojskowego następuje w drodze mianowania. -~ 

2. Mianowanie na kolejny stopiel1 wojskowy następuje 

stosownie do posiadanych kwalifikacji, w zależności od OIpi
nii służbOWEj, zajmowaneCJo stanowiska 3łużbowego oraz po
trzeb organizacyjnych Sil Zbrojnych. 

3. l'vl:anowanie na kolejny stopień wojsko'wy może być 
uzależnione od przesłużenia odpowiednieqo okresu na okre
ślonym stanowisku służbowym. 

4. Mianowanie na kolejny stopień wojskowy jest uza
leżnione również od przesłużenia w posiadanym stopnill od
powiednieqo okresu, który w czasie ,pokoju wynosi co naj
mniej: 

l) dla podporucznika 3 łata, 

2) dla porucznika 4 lata, 
3) dla kapitana 5 lat. 
4\ dla majora (komandora podporucznika) 4 lata, 
5) dla podpułkownika (komandora po-

rucznika) 4 lata. 
5. Okresy wysługi w poszczególnych stopniach dla cho

rążych i podoficerów zawodowych określa Minister Obrony 
NarCldo'.vej. 

6. Lolnien zawodowy może być mianowany na kolej
ny s:opleil wojskowy Voj drodze wyróżnienia z pomini.ęciem 

'warunków określonych w ust. 3~5. 

Art. 17. l. Podoflcer zawodowy może być mianowany 
na pierwszy stopiej] w korpusie chorążych mimo nieukoń

czenia s7ko]y lub kursu chorqi.ych. jeżeli uzyska wykształ

cenie średnie o odpowiednim kierunku i posiada pozytywną 
opinię służhową. 

2. Podoficer lub chorąży zawodowy może być mianowa
ny na pierwszy stopień w korpusie oficerów mimo nieukoń
czenia szkoły ksztaJcącej na oficerów zawodowych, jeżeli 

uzyska wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku i po
siada pozytywną opinię służbową. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podoficer 
zawodowy, który spełnia warunki ustalone przez Ministra 
Obrony Narodowej, może być mianowany na odpowiedni 
stopień w korpusie chorążych, a chorąży - na odpowiedni 
stopień w korpusie oficerów, z pominięciem warunkówokre
ślonych w ust. 1 i 2. 
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4. Mianowanie w przypadkach określonych w ust. 1-3 
może byĆ uzależniune od złożenia - egzaminu , a ponadto od 
przesłużenia odpowiedniego okresu w korpusie podoficerów 
lub chorążych zawodowych. 

Art. 18~ 1. Za dokonanie czy nu świadczącego o szcze
gólnym męstwie lub za wyjątkowe zasługi można mianować 

- żołnierza zawodowego- na wyższy sto pi eń wojskowy, nawef 
jeżeli nie spełnia .warunków wymagan ych do - mianowania. 

- 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do żołnierza, który 
zmarł lub utracił zdolność do służby wojskowej wśród oko
Hczności świadczących o s zczególnym męstwie lu~o wyjąt
kowych zasługach. 

Art 19. 1. Na stopnie podoficerów i chorążych mianuje 
- MinislerObrony Narodowej lub organy wojskowe przez nie

go określone . 

2. Na pierwszy stopień W. korpusie -oficerów (podporucz
nika) oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów mia
nuje Rada Państwa na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 

3~ Na pozostałe stopnie oficersk :e mianuje Minister 
- Obrony Narodowl'j. -

• 4. Na stopieiJ Marszałka Polski mianuje oficen Rada 
- Państwa- za wyjątk.owe -zasłli-gi dla Polsk iej Rl_eczypospolitej 

Ludowej i Jej SB Zbrojnych. 
5. W razie wprowadzenia stanu bezpośredniego zagro

żenia bezpieczeństwa Państwa i w clas ie wojny na - W:SlySt
kie 'stopuieoficerskil' do stopnia pułkownika (komandora) 
~z; . uje Minister Obrony Narodowej lub organy 

wojskowe przez o określone. . 

Art. 20. 1. Minis . f--Oorony Narod-owej określa szcze
gÓłowe warunki {Jraz: zasady i tryb mianowania żol-n ier zy 

zawodowych na stopnie wojskowe. 
2 . . Mianowanie nie może nastij.!łić w czasie toczącego 

się _przeciwko żołnierzowi postę,powania karneg·o lub -przed 
sądem honórowym. 

Art. 21. 1. Stopnie wojskowe są dożywotnie. 
2. L.ołnierz zawodowy traci stopień -wojskowy w razie : 

l) utrat~· obywatelstwa polskiego; 
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozba

wieniapraw publicznych łub degradacji; 
3) decyzji _o pożbawieńiu posiadanego stopnia podjętej na 

wniQsek sądu ponorowego 'przez Radę Parlstwa - w sto
-Sllnku do oficerów w stopo iach generałów i a<lmirałów 

albo przez Mh istra Obrony Narodowej lub inny org'an 
wojskowy właściwy w sprawach mianowania na stapn ie 
wojskowe (art. 19) - w s tosunku do pozostałych ż,ol

nierzy. 

Art. 22. L.ołni erz zawodowy może być prze niesiony przez 
Ministra Obrony Narodowej lub określony przez ni e go or
gan wojskowy do innego korpusu osoboweg,o lub do ih,nej 
grupy w tym samym korpusie. stosownie do pos iadanych 
-kwalifikacji: 

1) na wł'asną prośbę; 
2) ze względu ' ncl stan zdrowia stwierd zony orzeczeni-cm 

wojskowej komisji lekarsk iej; 
3) ze względów organizacyjnych. 

Art. 23. 1. Żołnier z a zawo dowego wyznacza na stan o
wisko służbowe i zWillniil z tego stanowiska Ministe r Obr o
ny Narodowe j lub określ ony prze z niego organ wojskowy, 
jeżeli prze pisy szczególne lub pr'le pisy wydane na pod sta
wie art. 14 ust. 4 n ie stan o wią inaczej. 

2. L.ole ierza w yzna cza się na stanowisk o słu żbowe s to
. sownie do posiad-a nych kW i.'l ifi k ac ji, w Zal eżności ou o pinii 
służbowej oraz w miarę wolnych stanowisk. 

3. Ministe r Obrony Narod owe j okr e ś l a lnva l ifik ac je wy
magane do objęcia poszcze gó ln yc h s tan o wis.k, lIwz9 1 ęd n i a jąc 
kwalifikacje wymagane w myśl odrębn ych przep isów do za j
mowania ni ektóry ch stanowisk lub wyk onywania niektór ych 
zawodów, 

Art. 24. 1. L.ołnierza zawodowego można wyznaczyć na 
niżs z e stanowisko służbow'! : 

1) w razie niewywiązywania się z obowiązków służbowych 
na zajmowanym stanowisku, stwierdzonego w opinii służ
bowej wydane j co najmniej po 12 miesiącach pełnienia 
służby na tym stanowisku; 

2) w trybie dyscyplinarnym określonym w przepisach o dy
scyplinie wojskowej lub w innych szczególnych przepi
sach dyscyplinarnych; 

3) w ra zie skazania :prawomocnym wyrokiem sądu na karę 
obniżenia stopnia wojskowego. 

2. L.olnierza można wymaczyć ponadto na niższe sta
nowisko służbowe za jego zgodą: 

1) jeżeli w myśl orzeczenia wojsk,owej komisji lekarskiej 
st'an zdrowia uniemożliwia lub utrudnia mu pełnienie 
służby na zajmowanym stanowisku, a;bo 

2) w innych przypadkach uzasadnionych potrzebami orga
nizacyjnymi, szkoleniowymi lub kadrowymi wojska, a w 
szczególności w razie likwidacji zajmowanego przez nie
g·o stanowiska służbowego 

gdy nie ma możliwości wyznaczenia go na inne równo-
rzęd,ne stanowiskoslużbowe. -

3. L.ol-nierz'd można wyznaczyć na niższe stanowisko 
służbowe również na jego prośbę. 

4. L.ołn i erza, który nie wyrazi zg·ody na wyznaczenie n 'll 

nijsze stanowisko służbowe w przypadkach określonych w 
ust. 2, można zwolnić z zawodowej sltlż·by wojskowej. 

Art. 25. · L.olnierz zawodowy może być skierOWany do() 
wojskowej komisji lekars,ldej z urzędu lub na jego prośbę 
w celu ustalenia stanu zdrowi·a (miz stopnia zdolności -fi- _ 
zycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, jak 
również związku poszczególnych schorzeń ze służbą woj
sk·ową. 

Arf. 2ft. 1. L.ołnierz-om zawodowym wydaje się wojsko
wy dokument _ -osobisty stwierdzający pełnienie 1:awodowej 
służby wojskowej. • 

2. Mmister Obrony Narodowej określa rodzaje i wz·o
ry wojskowych dokumentów osobistych,org,any właściwe 

do ich wydawania oraz zasady dokonywania ~pisów w tych 
dokumentach. 

Art. 27. Sposób peJ.nienia służby wojskowej przezżol

nierzy zawodowych normują wydane przez Ministra Obrony 
Narodowej zarządzenia, rozkazy, regulaminy i inne przepi
sy wojskowe. 

R o z d z i a I 4. 

Szczegó.1ne obowiązki i uprawnienia śłużbowel ' 
żołnle~zy zawodowych. 

Art. 28. 1. L.ołnierz zawodowy powinien kierować się 
poclllciemszcze gólnej odpowiedzialności za powierzony mu 

-obowiązek .obrony niep'odległości oraz socjalistycznego ustr-o
ju Polskiej Rzeczypospol itej Ludowej. 

2. L.olnierza zawodowego powinny cechować: wysoka 
id eowość, ofiarność i sumienność w wyk o nywaniu zad-ań 

służbowych i obowiązków s połecznych, zdyscy-plinowanie, 
troska o wychowanie i wysz kolenie podle g łych mu żołnie

rzyoraz d ba ł ość o powierzone m ienie wo jsko we. 

Art. 29. 1. L.olnierze zawodowi s ą obowiązani do n osze
nia w czas ie w ykon ywania obo wi ązków służbowych umun
durowania i oznak wojs k ow yc h 

2. M inister O brony Narodo wej okreśia : 

l) wzo ry , za s~ dy i s posób nosze!l ia umu nd uro wa n ia i07.nak 
w ojsk owych oraz zas ,idy i s posób noszen ia uzbrojen !i1; 

2) prz yp adki, w których żoln ie rze są zwol n ieni -0{ 1 nos ze nia 
u:nunduro wan ia i ozna k wo jsk ow ych w czasie wykony
waniaobowiqzków slużbo wych; 
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3) zasady i sposób noszenia orderów, odznaczeń, medali 
i odznak. 

Art. 30. 1. Tytułem żołnierza zawodowego jest jeg,o sto
p,ień wojskowy. 

2. Żotnierz posiadający tytuł lub stopie!,j ,naukowy albo 
tytuł oficerd dyplomowanego, magistra, magistra inżyniera, 

lekarza lub równorzędny bądź inny tytuł zawodowy może 
używać go w sprawach służbowych tylko w publikacjach, 
korespondencji i przy podp isach. 

3. Minister Obrony Narodowej określa zasady i s,posób 
używania stopni wojskowych oraz tytułów i stopni, -o któ
rych mowa w ust. 2. 

Art. 31. 1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany zacho
wać w tajemnicy v;szystkie sprawy, 'o których ;powziął wia
domość bezpośrednio lub w związku z pełnieniem służby 

wojskowej , jeżeli sprawy te uznano za tajne albo gdy u trzy
mania ich w ta.jemnicy wymaga dobro publiczne lub względy 
służbowe; za nie przestrzeganie tajemnicy żołnierz pon osi od
powiedzialność. 

2, Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w 
czasie pełn i enia zawodowej służby wojskowej, jak i po zw ol
nieniu z niej. 

3. Od obowiązku zachowania taj emnicy w określonych 

przypadkach może zwolnić przelożony -o uiprawnieniach co 
najmniej dowódc y okręg'J wojskowego. 

Art. 32. 1. Publikacja lub rozpowszechnian ie w inny 
sposób przez żołnierza zawodowego rezultatów jego twór
czości lub działalności naukowej, literackiej, a rtystyczne j 
i publ icyslycznej nie :wymaga zezwol enia organów wojsko
wych, jeżeli nie obejmuje za gadni eń dotyczących Sił Zbr oj 
nych lub obronności Pat1sŁwa. 

2. Minisl,er Obrony Narodowej okrEŚla zasady i tryb 
'Udzielania zezwole!'! na publikację albo rozpowszechnianie 
VI inny sposób rezu ltatów twórczości lub d ziałalności żołnie

na, obejmujących zagadni e nia dotyczące Si! Zbrojnych lub 
Qbr,onności Pat1stwa. 

Art. 33. 1. 20łnierz zawodowy może należeć do organi
Ilacji lub slowarzyszet1 krajowych d zi ałających poza woj
skiem za witedzą dowódcy je dnostki wojskowej . 

2. Przynależność do 'o rgani zacji lub stowar zysz e ń Za
graniczn'ych alho mię dzynarodowych wymaga zezwolenia 
Ministra Obrony Narodowej lub organów wojskowych przez 
niego okreś lonyc h. 

Art. 34. 1. Żołnierz zawodowy może pobierać naukę \'ol 

s zkoła ch poza wojskiem za zezwolen ie m Ministra Obrony 
Narod owej lub o rganów wojskowych przez n iego określo
nych. 

2. M inister Obrony Narodowej -określa ulgi przysługu
jące żołnierzom, którym udziełono ze zwolenia na pobieranie 
nauki poza wojskiem. 

Art. 35. 1. Lołnierzowi .. awodowemu nie wolno podej
mować prac z'arobkowy ch poza wojskiem. 

2. Minister Obrony Narodowej lub or gany wojskowe 
przez niego określone mogą w uzasadnionych przypadkach 
zezwolić żołnierzowi na wykonywanie prac zarobkowych 
p-oza wojskiem. 

Art. 36. Lolnierz zawodowy jest obowiązany uzyskać na 
wyjazd i pobyt za granicą zezwolenie Ministra Obronv Na
iI"odowej lub mgallll wojskowego przez niego okreśłonego. 

Art. 37. 1. Żolnierze zawodowi otrzymują w czasie po
koju c orocznie ur!op wypoczynkowy w wymiarze 30 dni ka
lendarzowych. 

2. Podof icerowie młodsi pęłniący sJ użlJę w ,okresie prób
nym 'otrzymują corocznie urlop wypoczynkowy w wymiarze 
21 dni kalendarz owych. 

3. Jeżeli wużr,e wzglE)dy służbowe nie pozwalają na 
udzielenie żolnierzowi urlopu wypoczynko:w e'go VI danym ro-

ku kalendarzowym, urlopu tego należy udzieli~ VI c i ągu 
pierwszych trz€ch miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach 
- w ciągu pierwszych sześciu miesięcy następnego roku 
ka lendar zo wego. 

4. Przesunięcie żołnierzowi urlopu wypoc zynkowego w 
:przypadkach określonych w ust. 3 wymaga zgody Ministra 
Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego okre
ś lonego. 

Art. 38. 1. Żolnierze zawodowi zajmujący określone 
:przez i\1inistra Obrony Narodowej stanowiska pracowników 
r:aukowo-dydaktycmych i nauko'.vo-badawczych otrzymują 

corocznie urlop dodatkowy V! wy miarze 12 dni kalendilrzo
wych. 

2. Minister Obrony l\aroclowej może wpro\\'adzić urlo
py doddlkowe w wymiarze do 15 dni ka le nda rzowyc h rocz
n ie dla żol!lierzy , którzy pełnią służ,tę w warunkach ucią

żl iwych lub szkodliwych dla zdro\via a lbo ,osiągnęli okre
ś loną granicę wieku lub staż służby bqdź jeżeli jest to uza
sadnione inn ym i s zczefjólnymi właściwościami s bżby woj
,skovI'ej. 

3. Żołnierzom mogą być udzielane róv;n ;eż urlopy zdro
wotne lub okoliczn'ościowe albo url opy ze wzgl<;dów slużbo

wych lub z irlnych ważnych pf7yczy n. 
Art. 39. Minister Obrony Na rodowe j określiJ szczegó

łowe zasady udzielania żolnierzom zawodowym urlopóvv, za
sad y i s,posób vvykorzystywan ia urlopów l,odatkowych, wy
m iar urlopów określonych wart. 38 ora z tryb ~powal1ia 
w tych sprawach. ~ -~-~ 

Art. 40. Kob ielv bec! ące żołn~mi zawodowvmi ko
rzystają ze s7cz egóJ;'ych' upr"wnj~11, któ;e przysłl!g~lją pra
c ownicom według przepisów pIa\v a pracy. 

Art. 41. Żolnierze .w wod ow i otrzymują uposa że nie l ID

ne należności pienięż:-H~ określone w przepisach o u posaże

niu żołni e rzy. 

Art. 42. 1. Żołnier ze za wodowi otrzy m ują umu!lourowa
n ie i wyekwipowanie, a w przypadkach określonych przez 
Min istr a Obrony i':arodowej również wyżywienie, 

2. Zasady i norm y umundurowania, wyekwipowania 
wyżywienia żołnie;zy ustala !'-finister Obrony Narodowej. 

3. Minister Obrc-ny i':arodowej może w porozum ieni u 
z Ministrem Finansów przyznilć żo!n;erzom równoważnik pie
n iężny przemaczony na umundurowanie i wyżywienie. 

Art. 43. Lo lni erze zawcdowi otr zymują dla siebie i człon
ków rod zi ny osobną kWćlterę stałą w miejscowości , w któ
t'ej stale pelnią służbę, lub w miejscowości pobliskiej, a w 
przypadku nieprzydzielenia kwatery - równoważnik pie
niężny, na zasada~ i we,dług norm określonych w przepisach 
o zakwaterowaniu żolnierzy . 

Art. 44. 1. Żołnierzom zawodowym i członkom ich ro
d zLn przysługują: 
l) bezpłatna wojskowa pomoc lecznicza, a w określonych 

,przypadkach bezpłatna pOl1lOC lecznicza zakładów spo
lecznych służby zdrowia - w zakresie i na warunkach 
określonych w drodze rozp orządzenia ,przez Ministrów 
Ob.rony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej; 

2) ulgi przy przejazdach palistwowymi środkami komuni
kacji - w zakresie i na warunkach okre ś lonych w dro
dze roz.porząd ze nia przez Mi:1islrów Komunikacji i Że
glugi w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 

2. Za członków rodziny uprawnionych do bezpłatnej po-
mocy leczn iczej oraz do ulg przy przejazdach państwowymi 
środkami komunikacji uważa się małżonka i dzieci żołnierza 
o dpow iadające warunkom, które zoslaną określone w rozpo
r ządzeniach wydan yc h na poclsta wie ust. l. 

3. Prawo do bE'zplJtnej pomocy lennic ze j mnże być 
przy znane równ i eż innym osobom pozostającym na ulrzyma
niu żołnierza - na warunkilch, które zostan ą określone w 
r ozporządzeniu wydanym na podstawia ust. 1 pkt 1. 
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Art. 45. l.Żolnierzowi zaw odowemu oraz je<Jo ~alżon
kowi i dziec iom przysJuguje prawo do przejazdu na koszt 
wojska raz w roku do obranej pr.zez uprawnionego m iejsco
wości w kraju i z powrotem. 

2. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu 
na kos zt wojska osoba upra\': niona otrzymuje zryczałtowa.ny 

ekwiw alen t pien iężny w wysokości odpowiildającej cen:e 
biletu kolejowego na odległnść 5CO km. z uwzględnien iem 

r odzaju i klasy pociąyu ural ul~ii tar yfo wej przysługującej 

wed lug zasa d ok reśkn ycl! w OGrdl;,] yeh przepisach. 
3. Zasa dy i warunki kouyslania z uprawn:eń, ·0 których 

m owa w ust. l i 2. okrEŚ ! a Min ister Obrony Narodowej. 
4. Osol>om w ymienIOn ;'111 w ust. l mogą być przyznane 

taki.e i:lne św i adcz·~nia ~ocjalno-bytowe, których rodz aj i za
kres określa Minister Obrony .N arad'owej. 

Art. 46. 1. Lolnierl zawodowy ni\bywa prawo do zao
patrzenia emerytalne",o z tytułu wysługi lat po 15 latach wy
slugi. Po 30 lata ch wys !uCJi żo:nierz nilbywa prawo do pel
nego zaopdt~7.enia z teq.o t ytldl: 

2 LoJnierz zawodowy, który stał się inwalidą, otrzy
muje zaopatr zenie l tytułu inw"lid7twa. 

3. W razie ś mierci żołnler7a członkow ie jego rod'z iny 
olrzymują zaopatuE'nie 7 tytułu ulraty żywiciela. 

4. Zas ady przy?nawania świadczeń wymienionych w 
u st. 1-3 norm'llją przep isy o zaopatrzeniu emerytalnym żot

nien y zawado \'. ych :Haz ich rodz :n. 

_~~.--2&lnjE'rz zaw odowy. który podczas lub w związ
ku z wykonywanie-Ht.obowiąz ków s!użbowych w czasie poko
ju dozna l wskutek wy"pildlul trwałego uszc zerbku na zdro
wiu, a w razie jego śmierci pozoslali po nim członkowie ro
d7.1ny otr7.ymują - n iezależnie od zaopatrzenia emerytalne
go i innych świaclczet'! - jednorazowe odszk od owaniepie
n iężne w przypadkach i na zasadach określonych w odręb

nych pIlepisach. 
Art. 48. Obowiązki i u praw nieniil żołnierzy zawodowych 

n ie uregulowane w u~t.awie normują wydane przez Ministra 
Obrony Narodowej zarządze nia, rozkazy, r egulam iny i in
ne prze pisy wojskowe. 

R o z d z i a ł 5. 

Zwolnienie z zilwmlowej służby wojskowej. 

Art. 49. I. Z zawodowej służby wojskowzj zwalnia .żol

,nierzy Minister Obrony Narodowej lub ok reślc ny przez nie
go organ wojskow y. 

2. Właściwość orga nów wojs ko wych i tryb zwalniania 
z zawodowej służby wojskowej określa Minister Obrony Na
rodowe j. 

Art. 50. 1. Lołniena zwalnia się z zawodowej służby 
wojskowej w razie: 

1) ustalenia przez wojskową kom:sję lekarską niezdolnoki 
do zawodowej służby wojskowej; 

2) osiągnięcia w ieku: 
a) przez podoficera - 55 lat, 
b) przez chorążego ' i oficera w stopniu do puikownika 

(komandora) włącz.nie - GO lat. 
c) przez oficera w stupniu generała (admi r ała) - 65 lat, 
d) przez żołn ie rza kobietę - 50 lat; 

3) ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z zawodowej 
służ by wojskowej; 

4) utraty stopnia wojskowego. 

2. Lolnierza zawodowego zajmującego stanowisko pro
fesora lub d oce nta Minister Obrony Narodowej m oi.e zatrzy
mać w zawodowej służbie wojskowej mimo osią D n ięc ia gra
n icy wieku określonej w liSt. l pkt 2, nie dłuż. ej je dnak niż 
do końca rnku kalendarzowego, w któr ym żołnierz k oiJczy 
65 lat życia. 
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3. Minister Obrony Narodowej może na prośbę lub za 
zgodą żołnierza zatrzymać go w zawodowej służbie wojsko" 
wej mimo os!ągnięcia granicy wieku określonej w ust. l 
pkt 2 lub w ust. 2. 

Arl. 51- I. Lołnierza można zwolnić z zawodowej służ
by wojskowej: 

l) jeżeli nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego z ty
tułu wysługi lat i osiągnął wiek: 
a) podofi ce r młodszy - 40 lat, 
b) podoficer starszy - 50 Jat, 
c) chorąży, niezależnie od sfopnia - 50 lat, 
d) ohcer młodszy - 40 Jat, 
e) major ' (komandor podporucznik) - 45 lat, 
f) poclpułkowrHk (koma,ndor poruczn'ik) - 50 lat, 
g) pułkownik (komandor) - 55 lat, 
h) generał brygady (kontradmirał) - 58 lat, 
i) generał dywizji (wiceadmirał) - 60 lat, 
j) generał broni (admirał) - 62 lata; 

2) na jego prośbę, która powinna być rozpatrzona w ciągu 
3 miesię,cy od jej wniesienia; 

3) na wniosek naczelnych organów państwowych albo 
władz naczel nych organizacji politycznych lub społecz

nych w przypadku wyraż,e nia przez żołnierza zgody na 
powołanie go do innej służby publicznej; 

4) w ra zie niewyrażenia zgody na wyznaczenie na niższe 

stanowisko służbowe (art. 24 ust. 4); 
5) w razie otrzymania dwóch kolejnych okresowych opinii 

stwierdzających niewywiązywanie się z obowiązków służ
bowych; 

6) w razie skazania prawomocnym wyrokiem są-clu na karę 
pozba wienia wolności (w tym również na kaJę aresztu 
wojskowego) albo na karę obniżenia stopnia wojsko
wego. 
2. Zwolnie nie żołnierza na jego prośbę z zawodowej 

służby wojskowej n~ może nas tą pić przed upływem : 

1) 4 lat od dnia powolania podoficera do zawodowej służ

by wojskowej; 

2) 6 lat od dnia powołania chorążego lub oficera do zawo
dowej słu żby w ojskowe j; 

3) 12 lat od dn ia ukończenia wyższej szkoły' wojskowej 
lub innej szkoły wyżs ze j, do kt6re j był skier owany pr rez 
organy wojskowe. 

3. Minister Obrony Narodoviej może jednak w przy
padku zas łu g ując ym na s zczególne uwzględ n ienie · zwol,nić 
żołni e rza na jGgo prośbę z za wodowe j służby wojskowej 
przed upływem okresów wymieniony~h w ust. 2. 

Art. 52. W razie uchylenia prawomocnego wyroku sądu 
skazującego żołnierza na karę pozbawienia wolności (w t y m 
również na kilrę aresztu wojskowego). degradac ję lub obni
żen ie stopnia wojskowego i umorzeni a postępowania karne
go albo wydania'tyroku uniewinniającego , ul egają uch y le
niu skutki tych kar, jaki e wyni kły dla żołnierza z tego ska
zania, w zakresie lIsta10n)rm w dec yz ji .wydanE'j prlez Mini
stra Obrony Narodowej lub określony przez niego organ 
wojskow y. 

Art. 53. W zakresie zwalniania z zawodowej służby woj
skowej żołnierzy, których stos unek słui. bowy lub wykony
wanie zawodu un ormowane jest w · odrębnych przepisach, 
stosuje się również te pClepisy. 

Art. 54. Żołnierz zawodowy, który nabył prawo do zaO
.patrze nia emerytalnego z tytułu wysługi lat. może być w 
związku ze zw ol ni e niem z 1aworlowej służby wo jc,ko wej 
mianowany na kolejny stopień wojskowy, choc iażby n ie speł
niał warunków wymagan yc h do mi ano wania. 

Art. 55. Zwolni enie z zawodowe j służby wojskowej 
z przyczyn określonych wart. 50 ust. l pkt l i 2 oraz w 
art. 51 ust. 1 pkt 1. 4 i 5 nie może n astąpić w o kr es ie obł()ź

nej chor?by żułnierza, chyba że od dnia LachCM'owania upty-
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Ilął okres 12 miesięcy albo mimo choroby żolnierz prosi 
() zwolnie,nie. 

Art. 56. 1. Zolniena pełniące'go zawodową służbę woj-
6kową w o,kresie próbnym zwalnia się z tej służby w razie: 

1) stwierdzenia w opinii slużbowej, wydanej nie wcześniej 
niż po 6 miesiącach służby, braku kwalifikacji do tej 
służby; 

2) ustalenia przez wojskową kom is ję lekarską niezdolności 

do zawodowej służby wojsko\'\iej; 
3) ukaraniakarądyscy pIina,rną usunięcia z zawodowej 

służby wojskowej; 
4) utraty stopnia wojskowego; 
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozba

wienia wolności (w tym również n,p karę aresztu woj
skowego). 

2. Zwolnienie ze slużby z przyczyn ohe$lonych w ust. I 
/pkt 1 i 2 uie może nastąpić w okresie obłożnej choroby żoł
Ilierza, chyba że od dnia zachorowania upłynął okres 6 mie
liięcy albo mimo choroby żol,nierz prosi o zwolnienie. 

3. Lołnierz, o którym mowa w u?t. l, może być zwolnio
ny ze służby: 

1) na jego prośbę - w przypadku zasługującym na szcze
gólne uwzględnienie; 

2) w razie niepełnienia obowiązków służbowych z powodu 
choroby co najmniej przez 6 miesięcy, 'chociażby na ',\'el 
w tym czasie upłynął okres próbny; 

3) w. razie skazania prawomocn ym wyrokiem sądu na ka
rę obniżenia stopnia wojskowego. 

Art. 57. 1. Lołnierz zwolniony z zawodowej służ,by woj-
6kowej otrzymuje określoną w odrębnych przepisach odpra
wę oraz uposażen ie miesięczne przez okres jednego roku po 
zwolnieniu ze slużby. w przypadkach i na zasad ac h przew i-
dzianych w tych iprzepisach. . 

2. Lołnierz zwolniony z zawodo\'ł.!f'j słu ż !ly wojskowej 
:z pr zyczyn określonych wart. 50 usl. 1 pkt l lub 2 albo 
'IHt. 51 ust. 1 pkt 1-5 otrzymuj e również: 

1) uposażenie za urlop wypoczynkowy nie wykorzystany 
w ro,ku zwolnieni.a 7e słu żby ; 

2) zryczałtowany ekwiwalent pie ,niężny za nle wykorzystany 
w danym roku przejazd na kosz.t wojska przewidziany 
wart. 45 ust. 1; 

~) zwrot kosztów jednorazowego przejazda do obranego 
m iejsca zamieszkania w kraju dla siebie i c z łonków ro
dz iny oraz przewozu urząd z enia domowego - na zesa
dach przewid zia nych dla żolnierzy zawodo wych, jeżeli 
w ciągu 2 lat od dnia zwolni e nia ze służby złożył wnio
sek o p.rzydzielenie mieszkania VI innej miejscowości. 

Art. 58. 1. Lołnierzom zwol nionym z zawodowej sł użby 
wojskowej i członkom ich rod zin oraz członkom rod zin po
zostałym po żołnierzach zmarłych w czasie pełnienia za\~'o
<lowej służby wojskowej przysluguje bezpłatna pomoc lecz
?i:za na z~sadach ,przewidzianych dla żołnierzy zawodowych 
m Ich redzln pr7ez okres jednego roku od dnia zwolnienia 
żołnierza ze służby lub od dnia jego śmierci. W szczególnych 
p:zypa<lkach Minister Obrony Narodowej łub okreś l ony przez 
l11ego organ wojskowy może przyznać prawo do korzystania 
z tej pomocy ,przez dłuższy okres. -

'2. Bezpłatna pomoc lecznicza, 'D której mowa w ust. l, 
Ilie , przysł~guje żoł.nierzom zwolnionym z zawodowej służby 
rwoJskoweJ z przyczyn określonych wart. 50 ust. 1 pkt 3 i 4, 
w 'art. 51 ust. 1 pkt 2 i 6, wart. 56 ust. 1 pkt 1 j 3-5 j ust. 3 
!pkt 1 i 3 oraz członkom ich rodzin. Osobom tym p.rzysługuje 
IPrawo, do ,pomocy leczniczej zakładów społecznych służby 
zdrOWIa na .zasadach przewidzianych dla pracowników, z któ. 
I'ymi stosunek pracy został rozwiązany, jeżeli nie mają pra. 
~a do pomocy leczniczej z innego tytułu. 

.3. Uprawnieni'il .do :bez,pł:atnej pomocy lecznic~ej: 
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1) żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej 
i czlonków ich rodzin; 

2) członków rodzin pozostałych po żołnierzach zmarłych w 
czasie pełnienia służby . 

- którzy nabyli p,rawo do zaopatrzenia emerytalnego prze· 
widziancg0 w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żoł

nierzy zawodowych ordZ ich rodzin - normują te przepisy. 

Art. 59. Lolnierzolll 'lwolnionym z zawodowej służby 
wojskowej i czlonkom ich rodzin oraz członkom rodZin pozo
stałym po zmarłych żołnierzach zawodowych przysługuje 

prawo do osobnej kwatery stałej lub innego mieszkania -
zgodnie z przepisami o zakwaterowaniu żołnierzy, 

Art. 60. 1. Lołnierzy zwolnionych z zawodowej służby 
wojskowej, którzy nie ukończyli: mężczyżni- 55 lat ży

cia, a kobiety - 50 lat życii:li nie zostali zaliczeni do jed
nej z grup inwalidów. kieruje się na ich wniosek do pracy 
w organach administracji państwowej lub w innych uspo
łecznionych zakładach pracy. 

2, Prezes Rady Ministrów okreś l a zasady i tryb kiero
wania do pracy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby 
wojskowej oraz właściwość organów w tych sprawach. 

Art. 61. 1. Zamiast skierowania do pracy przewidzianeg'o 
wart. 60 właściwe organy mogą kierować żoJnierzy zwol
nionych z zawodowej s ł użby wojskowej za ich zgodą na sta
nowiska pracy lub do pe łnienia funkcji zwiąźanych z obron· 
-ilością krejU. stosownie do posiadanych przez tych żołnierzy 
kwalifikacji i doświadc ze nia. . -~ ________ _ 

2. Rada Ministrów określa szczegól~vnie nia i obo
v:iązki żołnierzy, k.tórzy podpjmą-- '\vykonywanie pracy lub 
funkcji wymienionych w ust. 1, oraz zasady wynagradzania 
tych żołn i erzy. 

3, Pre zes Rady Min ist rów okre.śla rodzaje stanowisk 
pracy i funkcji, o których mowa w ust. 1. zasad\' i tryb kie
rowania żołnierzy na te stanowiska i funkcje oraz właści
wość organów w tych sprawach. 

Art. 62. I. Lołnierze zwolnieni z pwodowej służ, by woj
skowej, którzy pod€jmą zatrudniEnie w ciągu 6 mi es ięcy od 
dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pe łnil i służbę w okresie 
próbnym - w ciągu 3 miesięcy od te go dnia, zilchowują 
ciqgłość pracy, a okres odbytej c7ynnej służby wojskowej 
zalicza się im do okresu zatrudnienia w zakres:e wszelkich 
uJnawnier\ związanych z tym zatrudnieniem, 

2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysłu gu ją również 

w razie podjęcia zatrudnienia po upływ i e tych terminów, 
jeżeli żołni e rz podjął zatrudnienie na podstawie sk ie rowania 
przewidzianego wart. 60, a wniosek o skierowanie złożył 

przed upływem terminów określonych IV ust. 1. 

3, Jeż eli żołnierz nie może podjąć zatrudn ienia lub zło· 

żyć wniosku o skierowanie do pracy w terminac h określo

nych w ust. 1 ze względu na chorobi; powodującą niezr101-
ność do pracy, zachowuje uprawnienia określone w ust. 1 
w razie podjęcia zatrudnienia lub zlożenia wniosku w ciągu 
jednego miesiąca od dnia ustania n i ezdolności do pracy, 

4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zast osowania do żolnie

rzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w razie 
ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z tej służby, utraty 
stopnia wojskowego albo skazania prawomocnym wyrokiem 
!lądu na karę pozbawienia wolności (w tym również na karę 
aresztu wojskowego) bez 'warunkowego zawieszenia jej wy
konania. 

Art. 63. 1. Lołnierze zwolnieni z zawodowej służby woj· 
skowej podlegają z dniem zwolnienia z tej służby przepisom 
o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej 
ludowej. 

2. Lolnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojsko· 
wej w czasie pokoju prze,nosi się do rezerwy, jeżeli ze wzglę· 
'du na wiek podłegają obowiązkowi służby wojskowej i w
stali uznani za z.dolnych do tej służby. 
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3. Żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojsko
wej, którzy ze wz·ględu na wiek al,bo stan zdrowia nie podle
gają obowiązkowi służby wojskowej, przenosi się w stan 
spoczynku. Żołnierze ci mogą używać posiadanych stopni 
wojskowych z określeniem "w stanie spoczynku". 

R o z d z i a ł 6. 

Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych. 

. Art. 64.1. Do czynnej służby wojskowej w charakterze 
kandydatów na żołnierzy zawodowych mogą być ,powołane 
na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się osoby, które po
siadają odpowiednie wartości moralne i polityczne, zdolność 
fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, od
powiedni wiek i. wykształcenie oraz złożą zobowiązanie do 
'Pełnienia zawodowej służby wojskowej po ukończeniu szko
ły lub kursu. 

2. Osoby ubiegające się o powolanie do służby wojsko
wej mogą być kierowane do powiatowych komisji poboro
wych w celu ustalenia ogólnej zdolności do służby wojsko
wej, chociażby n ie ukońcżyły 17 lat życ ia. 

3. Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojsko
wej kieruje się do komisji poborowych, wzywa się do oso
bistego zgłoszenia się w sprawach zwi ązanych z powołaniem 
oraz powołuje się do czynnej służby wojskowej na zasadach 
L.;:Y.-~ .. ~r~ślonych w przepisach o powszechnymobo
wiązku obrony PO.lskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

4. Minister Obroriy Narodowej określa szczegółowe wa
runki przyjmowania do czynnej służby wojskowej w charak
terze kandydatów na żołnierzy zawodowych. 

Art. 65. Osoby powołane do służby wojskowej w cha
rakterze kandydatów/na żolni erzy zawodow ych stają się żol

nierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się 
do tej sL1żby. 

Art. 66. 1. Kandyd,atów na :i.ołnierzy zawodowych ks z tał

ci się w szkołach i na kursach wojskowych. Kandydaci mo
gą być kierowani na studia lub naukę równie ż do szkół nie
wojskowych. 

2. Kandydaci na żołnierzy zawodowych do słu żby w or
kiestrach wojskowych mogą odbywać naukę w tych orkie
stra ch. 

Art. 67. 1. Szkołami wojskowymi ksz ta łcącymi kandy
datów na podoficerów i chorążych zawodowych są podofi
cerskie szkoly zawodowe i s zkoły chorążych zawodowych. 

2. Szkoł ami wojsko wymi kształcącymi kandydatów na 
,oficerów zawodowych są d z iałające na podstawie odrębnych 
prze ? isów wyższe szkoły wojsk ow e (wyższe szkoły oficerskie 
i akademie wojskowe) oraz oficerskie szk o ł y zawodowe. 

Art. 68. 1. Podoficerskie szkoły zawodowe, s zkoły cho
rążych zawodowych, oficerski e szkoły zaw oclo we oraz ku rsy 
wojskowe tworzy, przekształca i znosi Minister Obrony Na
rodowej. 

2. Minister Obrony Narodowej określa organizację szkół 

d kursów wojskowych wymienionych w ust. 1. t ytuły przy
sługujące absolwentom tych szkół i kursów oraz wzory dy
plomów i świadectw stwierdzających ich ukO!lczenie. 

3. Minister Obrony Narodowej ustala programy i czas 
trwania nauki w szkołach i na kursa ch wojskowych wymie
nionych w ust. l, organizację szkolenia i składania egzami
nów oraz zasady odbywania prakt yk. Uprawnienia te Mini
ster Obrony Narodowej może przekazać podległym mu or
ganom. 

Art. 69. 1. W s zkołach wojskowych wymienionych w 
art. 68 ust. 1 może być prowadzone również nauczanie od
powiednio w zakre:.if~ zasadniczej lub średniej szkoly zawo
dowej. 
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2. W sprawach, o których mowa wart. 68 ust. 2 i 3, 
związanych z nauczaniem w zakresie zasadniczej lub śred

niej szkoły zawodowej oraz uzyskiwaniem kwalifikacji wy
nikających z ukończenia tych szkół Minister Obrony Naro
dowej d z iała w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Szkol
nictwa Wyższego. 

Art. 70. 1. Stopniami wojskowymi kandydatów na żoł

nierzy za wodowych są stopnie ustanowione w przepisach 
·0 powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej 
LucIowej . 

2. Osoba powołana do służby wojskowej w charakterze 
kandydata na żołnierza zawodowego otrzymuje bez szczegól
nego nada.nia stopień wojskowy szeregowca. Nadanie wyż
s ze go s to pnia wojskowego następuje w drodze mianowania. 

3. Minister Obrony Narodowej określa zasady, wa.runki 
i tryb mianowania na wyżs ze stopnie wojskowe kandydatów 
na żołnierzy zawodowych oraz organy właściwe w tych 
sprawach. 

4. Kandydat na żołnierza zawodowego traci stopień woj
skowy w razie: 

1) utraty ·obywatelstwa ,polskiego, 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozba
wienia praw publicznych lub deg.rada·cji. 

Art. 71. 1. Kandydaci na żołnierzy zawodowych otizy~. 
m\lją: 

1) uposażenie i inne należności ,pieniężne oraz zakwatero
wanie przewidziane w przepisach ,o uposażeniu i zak wa
terowaniu żołnierzy; 

2) wyżywienie, umundurowanie i wyekwipowanie na za
sadach i według norm określonych przez Ministra Obro
ny Narodowej. 

2. Kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługują: 

1) oozpłatna wojskowa J)omoc lecznicza, a wokreślvnych 
prz ypadkach bezpłatna pomoc lecznicza zakładów s,po
łecznych służby zdrowia - w zakresie i na warunkach 
określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów: 
Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej; 

2) ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunika
cji w zakresie i na warunkach określonych w drodze 
rozporządze nia przez Ministrów Komunikacji i Żeglugi 
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 

3. Uprawnienia kandydatów na żołnierzy zawodowych 
do zaopat.rzenia inwalidzk iego oraz do jednorazowego od
szkodowania w razie doznania uszczerbku na zdrowiu wsku
t ek wypadku normują odrębne przepisy. 

Art. 72. Kandydatom na żołnierzy zawodowych oraz 
członkom ich rodzin przys ługują szczególne uprawnienia 
i ulgi przewid zi ane w przepisach o pows zechnym obowiązku 
,obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla :i.olnierzyza
sadniczej służby wojskowej i członków ich rod zin. 

Art. 73. 1. Na naukę do szkół wojskowych kształcących 
kandydatów na żolnierzy zawodowych oraz do orkiestr woj
skowych mogą być przyjęci - za zgodą przedstawiciela 
ustawowego - ró wn ież małoletni, którzy nie ukończyli 

17 lat życia, posiadający od powiednie wartości moralne i po
lityczne, je że li zlożą zobowiązanie do pełnienia zawodowej 
służby wojskowej po ukończeniu nauki. 

2. Małoletni przyjęci na nauką zgodnie z ust. 1 nie są 

żołnierzami w czynnej służbie wojskowej do czas u uk ończe
nia 17 lat życia. Po ukońc ze niu 17 lat życia powołuje się 

ich do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów 
na żołnierzy 7awodowych, je 'żeli zostaną uzn ani za zdolnych 
do zawodowej służby wojskowej ze względu na stan ~drowia. 

3. Minister Obrony Narodowej okrf>~;la w porozumieniu 
z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej zasady or zekania 
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2. Pozostają w mocy: 

1) przepisy o śWiadczeniach pieniężnych określonych w: 
al art. 33a, art. 59 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5 oraz art. 60 

i 61 ustawy wymienionej W ust. 1 pkt l, 
b) art. 29a, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5 oraz art. 93 

ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 2 
przy odpowiednim uwzględnieniu art. 50 i 51 niniej

szej ustawy; 
2) art. 20 liSt. 2 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 3. 

3. Żołni erze zwol nieni z zawodowej slużby wojskowej 
w okresie prÓbnym otrzymują odprawę w wysokości jedno
miesięcznego u posażenia zasadniczego wraz z dodatk am i 
Q charak ter ze stałym, pobieranego na ostatnio zajm owanym 
stanowisku, tylko w razie zwolnienia ze służby z przyczyn 
określonych wart. 56 ust. l .pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 2. 

4. Jednorazowe odszkodowanie pr7.ewid ziane w przepi
sach wymienionych w ust. 2 oraz wart. 117 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) z t y-

tulu wypadków 7.ais tnialych po dniu 31 grudnia 1967 r. nie 
może być jednak niższe niż odszkodowanie określone w 
art. 11 ustewy z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach 

pieniężnych przysł ugujących w razie wypadków p:-zy pracy 
(Dz. U. Nr 3, poz. 8). 

5. Mini~ter Obrony Narodowe j lub organ wojskowy 
przez nieg o upoważniony może, w razie śmierci żołni erza 

wskutek wypadku podczas wykonywania obowiązków służ

ho wych l ub w związku z ich wykonywaniem, przyznać sto
sown e o-ctszkodowanie członkom rodziny żołnierza, ktÓrzy 
nie spelniają wymaganych warunków, jeżeli przemawiają za 
tym s zcze gólnie uzasadnione okol iczności. 

Art. 83. Do czaSLI wydania przepisów wykonawczych na 
podsta wie niniejszpj usta wy zachowują moc przepisy dotych
czasowe ze zmianami wynikającymi z niniejszej us taw y. 

Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dni e m 1 październi
ka 1970 r. 

Przewodniczący Rady Pal1stwa: M. Spychalski 
Sekretarz Rady Pa)'lstwa: L. Stasiak 
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USTAWA 

z dnia 30 czerwca 1 970 r. 

:r:mlenlająca ustawę o dyscyplinie wojSkowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne 
i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. c dysc Y'plin ie 
wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewi.nie
Jlia dyscyp·li narne i za narusze nia honoru i godności żołnier
skiej (Dz. V. Nr 22, 'poz. 114) wprowad za się następujące 

zmia,ny: 

l) po art. 3 dodaje się art. 3a w brnnieniu : 

"Art. 3a. 1. W umacnianiu dyscypliny wojskowe j oraz 
soc.jalistycznych zasad ws.półżycia społecz

negO', jak również w kształtowaniu właści

wej postawy ideowo-moralnej żołnierzy, 

współdziałają z .przełożonym kolektywy żoł

nierskie. 

2. Kolektywy żołnierskie dążą w szczegól no
ści, poprżezorlpow:ednie oddziaływanie wy
chowaw,ze, do zapewn ie,nia przestrzega.n ia 
przez żołnie rz y pcrząd'ku wojskowego i za
pobiegania naruszeniom d yscY'pł iny wcj
skowej. 

3. S zczegółowe zadania oraz zasady i formy 
działania kolektywów żołnierskich określa 

Minister Obrony Narcdowej."; 

2) a r t. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. 1. 'vV razie nieposłus7eńslwa lub oporu ze stro
ny żołnierza pr7elożony albo starszy stopniem 
jes t obowią 7a'1y zastosować: środki niezbęd

ne do wymus7enia posłuchu e1ła ro zk a z'u, do 
którega wydan ia by ł upra wn iony. 

2. W s~· tLlacji bojowej pr 7e l ożony albo starszy 
sto'fJniem ma prawo myc broni przeciwko 
żolnieuowi. który odmawia posluszel1stwa, 
porzuca broń lub samowolnie opuszcza stano
wisko. jeżpli o·kołiczności wymagają natych
m iastowego pr zec iwd zia łania, a inne środki 
nie są wystarczające."; 

3) wart. 7 ust. 1 otrzymuje brzmie nie: 

"l. Wyróżnieniami są: 

1) pochwała, 

2) zawiadomienie rod ziny, zakładu pracy, organiza
cji politycznej lub społecznej albo prezydium ra
dy narodowej o wzorowym wykonywaniu obo
wiązku żołn ierskiego, 

3) udziełenie krótkoterminowego urlopu, 
4) nagroda pieniężna lub rzecz'owa, 
5) nagrod zenie białą bronią, 
6) nadanie odznaki wzorowego żołnierza, 
7) wręczenie żołnierzowi jego zdjęci a na tle sztan

daru jednostki. 

8) wpisanie nazwiska i zasług żolnier za do kroniki 
jednostki, 

9) nadan ie medalu 'przez Ministra Obrony Nar·octo
wej. 

10) mianowanie na wyższy stopiel1 wojsko'.."y w drc
dze wyróżnienia."; 

4) wart. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) żołnierze, któr zy nie peł.nią czynnej służby wcjs.ko
wej - za przewinienia dyscyplinarne popełnione w 
czasie ncsze nia umundurowania oznak wojsko
wych,"; 

5) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 13. 1. W postępowa.niu dyscyplinarnym wymierza 
się kary: 

1) upomnienia, 
2) nagany, 
3) pracy porządkowej poza ~olejnością, 

4) zakazu opuszczania przez czas określony 
mipjsca zakwaterowania, 

5) aresztu do 21 dni, 

". . 




