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wej. Zwolnienie to pociąg~ za sobą takie sa:me skutki, jak ' 
z-wolnie'nieoficera ukaranego karą dySCYPlinarną usunięcia 
z zawodowej służby wojskewej, przewidzianą w przepisach 
e dyscyplinie wojskewej. Sąd Dyscyp-Unatny właściwy dla 
sędziów SąduNaf.wyższegO'"erzekając karę wydalenta ' sę
dziegO' ze służby sędziewskiej, może wystąpić z wnioskIem_ 
epezbawienie go,stopnia: , oficerskiego.- W rOzumieniu prze
pisów ,e służbie wojskowejż6łnierzy zawodowych wniesek 
ten jest równoznaczny z wnioskiem sądu honorowego e po-
zbawie~ni~ żołnierza stopnia cficerskiego. "-

§ -3. Sędziego Izby Wojskowej, który nie został wybra
ny na następną kadencję, wyznacza się za jego zgcdą na cd
pewiednie stancwisko sędzicwskie lub na iIme stanowisko 
służbowe w Siłach Zbrojnych, a w przypadku niewyrażenia 
zgody - zwalnia się z zawodowej służby wojskcwej z za- ' 
chowaniem 'wszelkich uprawnień przysługujących- żołnierzo
wi zwolńionemu 't tej służby z przyczyn, które nie . pcwodują 
utraty tych uprawnien. Korzysta cn również z innych upraw- , 
nień przewidzianych wart. 23 ustawy z dnia 15 lutegO' 1962 r. 
e Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11. poz. -54). -

Art. 72. § 1. Pierwsze wybory ławników na pcdstawle 
niniejszef ustawy cdbędą się w ciągu 6 miesięcy od wejścia 
jej wżycie. 

§ 2. Ławnicy czynni ' w sądach wojskcwycłj w dniu , \V-'~4~~, 
ścia w życie ustawy pelniąnadal swoje oho;Wlązki d() ~za~,\i?'{"~, 
przeprowadzenia wyboru ławników zgodnie z ustawą> ~i~~,;'~ , 
pis art. 49. § 2 stosuje się odpowiednio. - '. --/:l~ \ 

A~t. 73. § 1., Tracą, moc: 
1) dekret Polskiego KOD,litetu Wyzwolenia _ Narodowego 

Zi dnia 23 września 1944 r, - PrawO' c ' ustroju Sądów 
Wojskowych i Prokuratury Wojskowej (Dz. U. Nr 6, 
poz. 29 z późniejszymi zmianami), ,,' 

2) art. 32-35 l 5~52 Kodeks\! wojskowego postępowania 
karnego z dnia 23 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 22; 
pcz. 103), ' 

3) art. 43 . ust. 2 l art. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
e Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11, poz. 54). 
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§ 2. DO' czas\! wydania przepisów wykcnawczych na , 
podstawię niniejszej ustawy zachcwują moc przepisy dotych
czascwe ze zmianami 'wynikającymi z niniejszej ustawy. 

Art. 74. Ustawa wchcdziw życie z driiem 1 lipca 1972r. 

Przewcdniczący Rady Państwa: H. Jablonskl 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

I ' 
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USTAWA 

z dnia 8 czerwca 1972 r. 

o utworzeniu urzędu Ministra ' ,do Spraw Kombatantów. 

Art. t. Twcrzy się urząd Ministra do Spraw Komba
tantów. 

Art. 2. 1. Do zakresu działani'a Ministra do Spraw Kom· 
batantów naJeżą sprawy crganizacji pcmccy i opieki ,nad 
kcmbatantami, którzy brali udział' w walkach o wyzwclenie 
narcdcwe ispcłeczne. 

1) centralnych -l terencwychorganów administracji w dzie,· ' 
dzinie pcmocy i cpieki nad kombatantami i ich -redzi
nami, ' 

2) organizacjI komb~tanckich w realizacji ich stathtowych 
celów, li w szczególności w sprawowaniu cpiekI na!l 
kombatantami i ich rodzinami. 
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2. Minister dO' Spraw Kombatantów kier~je - Urzędem do 
Spraw Kcmbatantów. ' 

4. Rada Ministrów ckreśli w drodze rezpcrządzenia 
szczegółcwy fzakres działania Ministra do Spraw Kcmbatan-
tów. ' '/ 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłcsze,nią. 

.;3. Minister de Spraw Kcmbatantów lt00rdynują działal- Przewodniczący Rady ' Państwa: 'H. Jab/MiskI 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak ncść: i'< 
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