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OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY ', NARODOWEJ ' 

z dnia 1 lutego 1981 r. 

w sprawie ogł9szenia Jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie 
szczególnych uprawnień żółnlerzy i ,osób spełntających. zastępczo obowiązek służby wojskOwej oraz członków 

Ich rodzin. ' 

, 1. Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 23 stycznia 198.1r. zmieniającego przepisy 
w sprawie uznawania' pohorowych i żołnierzy za jedy
nych żywicieli rodzin oraz, wyplacdniazasiłków miesięcz-

. nych (Dz. U. Nr 2,' poz. 10) ogłasza się w załączniku do 
niniejszegp obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 T. W sprawie 
. szczególnych+ uprawnień żołnierzy i osób spełniających 

zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz ółonków ich 
rodzin (Dz; U. Nr 21, poz. 125), z , uwzględnieniem zmian 
wpl"owadzonych wyzej , wymienionym rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 StyclAia 1981 r.: z zachowa
'niem ciągłej numeracji paragrafĆ)w, ustępów, punktów 
i .liter. 

2. Jednolity tekst nie obejmuje: 
1) przepillu § 34 ' rozporządzenia Rady MinistrÓw z dnia 

7 września 1979 r;w sprawie szczególnych . upraw
nień żołnierzy ios6b spełniających zastępczo obowią
:zek śłużby wojskowej oraz, człoP:ków ich rodzin 
(Dz. U. Nr 21, poz. 125) w brzmieniu: . 

,,§34.Rozporządzertiewchodzf w życie z ,dniem ogIo-
sZEmia z mocą od dnia 1 wrżeśnia 19'19 r/'; 

2)przt~pisów § 3 i 5 rozporządzenia Rady ' r-.:1inistrów z 
\ dnia 23 stycznia 1981 r. zmieniającego prpepisy w 

sprawie uznawania poborowych i' żołnierzy za jedy
nych żywicieli ' rodzin oraz wypłacania zasiłków mie
sięcznych (Dz. U. Nr 2, poz. 10) w brzmieniu: 

,,§3. 1. ZaKończone przed wejściem w -zycie niniej- ' 
szego . rozporządzenia ostateczną decyzją 

sprawy o uznanie za' jedynych żywicieli ro
dzin: 

.. f 5. 

n żołnierzy zasadniczej- , służby wojskowej, 

2) studentów i al)solwentów szkół ,wyższych 

odbywąjącychd!ugotrwale ' przeszkolenie 
wojskowe 

- podlegają ponownemu r.ozpatrzeniu , na 
wniosek " osóbzaiQJeresow,anych, jeżeli żoł
nierze. ci (stl:1denci" absolwenCi) nadal odby
wają służbę (przeszkolebie) : wojskową, z tym 
że prawo' do ' śWiadczen przysługuje za okres 
od dnia złoi,enia wniosku. 

2. Człorrkom rodzin żołnjerzy ~asadniczej służ

by wojskowej oraz , sJydentqw i abs61wc:m
tów śzkół ' wyższych, . odbywającychdtUgo
trwałe przeszkole.~ie wojskowe. uznanych w 
czasie pełnienia słuiby woj~koweiza jedy
nychżywicieli rodzin,.którzy w dniu wejś
cia w życie rozporządzenia pełnią Iiadal 
czynną służbę wojskową, wypłaca się- nie
zale;thie od l bIeżących ,zasiłków miesięez
nych -'- jednorazowo zasiłki miesięcznez{l 

okres od dnia wniesienia ,podania o przy-
. znanię " zasiłków, nie/ wc:ześn.i.ej jednak oiz 
'. od drlfawcielenia 'd6słoiby,dó d{lia upra~ 
womocnil:!nia ' się ~ decyzji() 'uznaniu ia jedy
nego ," żywiciela rodziny, . jeźeli zasiłkI :la 
tenokreś ·nie zostały tmwyplacone." . 

Rozporządzeni.e ·wchociz-iw ' zyde, z ,-dniem ogło- , 
szenia 'z ' mocą od ddia l ' stycznia ') 9IH ·r,". 

f ' 
Minister ObronyN"ar()do.Wej: -w ~; ' };UrbanoWjcz 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Obrony NCI[odow:ej z dnia 4 lutego 
1981 r. (poz. 17). 

ROZPORZĄDZENIE - RADY MINISTRÓW 
L,..' 

% dnia 7 września 19'79 r. 

w : sprawieszczególriycb uprawnień !ołnierzy I osób spełniających zastępczo obowiązek służby. wojskÓ:weJ 
oraz członków łch rodzin. 

Na podstawie art. 1;34 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rze
czypospoIitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) 

' zarządza się, co następuje: ' . 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje si~ do żołnie
rzy p0'V0łanych do: 

... 1) odbycia: 

a) zasad'rriczejsJużby wojskowej, 
b) przeszkolenia wojskówego, 
c) ć\Vićzen wojskowych, 
d) okresówej" sł"użl)y wojskowej; 

2) p~ł~je~ia: 

a) służby wojskowej w .charakterze kandydatów na 
żołnierzy zawodOWYCh, 

b) czynnej'służby wojskowej _'N razj(~ ogłoszenia mo
bilizacji i wczasie wojny. 

2. ,Prz~pisy rozporządzenia . stosuJe się' również do 
osób" które: 

, 1) w ,ramach obowiązku służby wojskowej - zamiast 
. do ' zasadniczęj służby wojskowej powołane' zo-
stały do odl)ycia: ... 

a) - zastępcze jsłuzbypoborowych, 
b) zasadniczej służby ,Vi obronie cywilnej, 
c) szkolenia poborowych w obronie cywilnej; 
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2) powolane został-y do odbycia ,ćwiczeń w obroniecy- , 
wihiej. 

3. Szczególne uprawnienia, 'l'{ozcftresie wymieniO'nym 
w rozporząd,zeniu, przysługują również Członkom rodzin 
tołnierzy oraz osób, o których mo~ą w ust. , 1 i 2. , 

:§ 2. 1. Odprawę przewidzianą wart. 123 ust. l uc;ta
wy z dnla2,1 listopada 1:96] r. o powszechnym O'bowiązku 
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (D-z.U. 'z 1979 r. 
Nr 18, poz. III), zwanej ,dalej , ,,ustawą"; zakład pracy wy-

, płacapracownikowipowołanem'u no zasadniczej lub 
okresowej służby w6jskoweJ w ~oslalnim :dniu pracy. 

2: ,OdpTilwa ,nie podlega zwr:otow,Lchoć,by pracownik' 
n1e' rozpoczął ·Q(Jl.byw'crtiasłutby wojskowej wskutekcof
nlęCi,apowolania. , 

' § 3.1. :Jeżeli pracownlkzglosi wciągu 30 dni od 
rwolni,en:razzasadnicu~j J ub ,okresowej służby wojsko- ' 
w~j pow,ról do dotychczasowegO' zakładu ,pracy, lecz nie 

:może pTzy1itąpić dO'prdc-yz przyczyn usprawiedliwiają
cych nieobecność w p,f,acy" ,.zatrudrHenie uważa się za 
podjęte pod warunkiemprzedslawlenia dowodów- uspra
Wjedliw;j:a;ją~f'ch nieO'becność IN pracy. 

2. W razie gdy pracownikpcdejmulący dotychcza- ' 
s'ową pracę zgodnie z arl,12Iust. l. ustawy nie mo,że hyć 
zatrudniony stosownie do nabytych podczas !iłużby woj
skowej 'innyCh lu'b wyższyd , ail posiadane uprzednio 
kw'alifikacJi zawod0w'~ch,. "zak'lad pracy jest obowiązan y 
za zgodą pracownika zatrudnić go na stanowisku poprzed
n'io zajmowanym lubr.ownorz,ędnym 'pod wzg1~dem, rodza~ 

ju pracy oraz'Zaszereg'Owan.ia , osobistego i jednocz.eśnie 

zwrócić się do organu nadrzędnego nad tym zakładem z 
wn~ioskiem Q zatrudnienie go w lnnym podleg,łym mu za
kładzie pracy r na stanowisku odpowiadający~ nabytym 
k)valil1kacjom. 

3. Organ nadrzędny je.st obowiązany w terminie 
14 dni od otrzyinania wnioskuzapropGnowaĆ pracowniko
wi zatrudnienie , na stanowisku odpowiadającym nabytym 
,przez niego kwalifikacjom lub zawiadomić go o niemoż
ności takiego zatrudnienia. 

4. Jeżeli pracownik, o którym mowa w ust. 2, w ciA
gu 7 dni od O'trzymania propozycji zak-lad'u pracy albo 
organu nadrzędnego lJie wyrazi zgody na zatrudnienie go 
napop.rzednio zajmowanym hib równorzędnym stanowis
ku aJ-bo na innYID .stanowisku odpowiadającym jego kwa
lifikacjom zawodowym. d0tychczasowy stosunek pracy 
uważa się za rożw'iązany na mocy pO.fQzumienia stron 
z dniem niewy;raienia żg<?dy ltJb, z u~ływem tego ter-
minu. ' 

5:' Przepis ust. 4 stosuje się ,odpowiednio w Tażieza~ 
wiadomi'eniapracownika przez organ nadrzęd'ny '0 nie
mozności zatrudnienia . go zgodme ' z nabytymi podcza's 

, służby wojskowej kwalifikacjami ~awodowy.!lli. 

§ 4. 1. 'IV .' razie :podJęda pra(y, w ciągu 30 dni od 
~z,,!:olnJeniaz zasadniczej lub O'kresow.ej s,łużbywojskowej 
w innym. zakładzie ' pracy niż · zaklad. w którym pracow
,nik ,był zatmdniuny w dniu powolania do służby,do 
okresu za,trudnienia wno.wym zakładzie pracy, oprócz 
służby wojskowej, -zalicza się również okres zatrudnienia 
wpoprzed.nim żaktadzie pracy. 

2.irzepis ust. l ,stosuje się równiez w razie podjęcia 
' pracy po upływie 30 dni od zwolnienia zzasadn1czejlub 
okresowej służby woJskowej, . Jezeli , pracownik podjął 
pracę na podstawi-e ,ski,e'f.,owa.nia teFenowegO' oTgailu admi
nistracji paAstwow,ej stopni,a ,podstawowego, ,a , wniosek 

\ 

o skierowanie do pra~y został . zl;j~ony p'rzed' upływem 
tego t,erminu, chyba że nie mógł on ·w tym terminie zło-, 

'żyt wnioSku lub podji,łt pracy z przyczyn usprawi.edliwia
jącychnieobecność w pracy. ' 

3, W wypadku, o którym mowa w ust. f.dotychcza
wwy stosunek pracy wygas'azdniem z/ożeniaprzez pili-
cO'wnlka oświadczeni ,a o rezygna'cji z powrotad>() 'Zakła
du pracy lub t dniem podjęcia pr.acy w .innym ~akladzie 
pracy. 

§ 5. :1. Osobę, która w ciągu 30 ,dni od zwolnienia 
z zasadniczej lub :okresowej sJuzby wojskowejwystąpiJa 
do teJenowego organu administracji panstwew-ej stppnia 
'podstawowego · z ., wnioskiem , oskier,owanie do' pracy. 
o.rgan t.en kieruje do pracy~odnie z jejkwaUfik-acjami. 
Zakład pr.acy jest obowiązany zatrudnitosbbę skierowanćl 
do pracy. 

. ·2: • OsobiezwolniOliej .ze ' służby , wojskow..~j ,przy;słu,
gujepie.rwszeństwo w zatrudnieniu, ,chyba · tezazatrud
meniem'innej O'SlOby . przemawiają warunkirod.zinne.. ' 

§ 6. 1. Pracownik, który podjął pracę .wciągu 30 dni 
ąd zwolnienia ,zzasadnicz.ej lub okresowej służby woj
skowej, nabywa z dniem podjęcia pracy prawo do w:lopu 
wypoczynkowego zadany rok kalendarzowy w wymiarze 
proporcjo.nalnym do .okresu .. pozos:tałeg.o ,do ,koncaroku, . 
z zaokrągleniem w górę ' części9nia, urJopu. 

2. Przepis ust. .1 stosuje się również w razie podję~ 
cia pracy po upływie 30 dni od zwołnieni.az zas.adn,iczej 
TUb ,okr.esowej' służby ' wO'jskowej, jeze-li ';pracO'wnik: 

1) przed. upływem tego terminu wystąpił do terenoweg.o 
oryanu administracji · pa'ństwowej stopnia podstawo... · 
wegoz wnioskiem o skierowanie .do pracy i. na pod~. 
sta~ieskierowania tego, organu pbdjąlpracę ' albo 

2) nie mógł w tym terminie podjąć pracy lub wystąpiĆ 
z- wr..ioskiem O' skier9wanie do pracy z przyczyn 
uspra wiedliwiających nieobecność w piacy. 

, , 
3. Urlop, o którym mowa w ust. 1, ni& przysługuje 

pracownikowi, jeżeli: 

l) został zwolniony ze służby wojskowej i podjął prącą 
w tym samym roku kalendarzowym, za który przed 
rozpoczęciem ódbywania służby urlop wykorzystał 
lub otrzymał ekwiwalent pieniężny, albo 

2) okres zatrudnienia przed powoł~niem do służby woj
skO'wej; podlegająaego wliczeniu do okre~u pracy, od 
któreg.o zależy uzyskanie prawa do urlopu, oraż peł
nienia. służby wojskowej wynosi łącznie mniej . nii 
12 miesięcy. 
4. \tv wypadku; o którym mowa w ust. 3 pkt 2, pra

cownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego na 
zasadach określonych w ust. 1 z uply wem 12-miesię~zne~ 

gO' łącznegook,resu .zatruQnie~ia iśłuż:by wojskow.e]. 

§" 7. W stosunku 'do prac:(;)w.ni:It-&, :któryw zwiąZltu z 
nabyciem podczas słutby wojskowej innych lub wyższych 
niż posiadane uprzednio ,kwalifikacji zaw:(;)d owy ch niewy~ 
raz.i1 zgO'dy na zatrudnienie ' na , stanowisku poprzednie 
zajmowanym lub równorzędnym albO'zaprGponowanym 
mu" przez zakład pracy lup organ nadrzędny, termin 
30 dni określony w § 4 ust. 1. § 5 ust. 1 oraz§6us( 1 
i 2 liczy się od dnia rozwiązania doty,chczas.owęgo sto-
sunku pracy. · . 

§8. I. W stosunku doźolnierza zwolnionego w try
bie art. 94 ustawy ' zzasadnicze'jsluźby wbjsk-owe.j-prżed- " 
terminowo żpozostawieni,em w dyspozycjj dO'wódcyjed-. . . . ,", 

. i 

- , 
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nostki wojskowej: termin . 30-dniowy przewidziany . w 
aft. 120 ust "~l i 2oraziirf.. 12J ust. ' t ustawy liczy się 
c.d ·dnia... przeniesienia żołnier~ do . rezerwy. . 

. ,2 . . Zo}nier~owi. który, w · o~resiep9zostawania w 
<l ysp9zy<:ji ,dow.6dcy jednostki wojskowej podjął , pracę, 
d'o:,okresu. zatnjdnlenia - w razie zmiany zakładu pracy 
w ciągu 30 dni od przeniesienia do. rezerwy ~ zalicza się 
oprócz czasu odby:wania iasac1niczejslużby woiskowej 
i okresu zatrudnienia wymienfonego w·§ 4 ust. l również 
zatrudnien-rewokresie" pozostawanta' w dyspozycji' do
wódcy. 

. 3.. Jeżeli pr~ez. . cały okres pozostawania w dyspozy~ 
cji dowódcy jednostki wojskowej lub przez część tego ' 

r okresu tołnierz nie mogł podjąć pracy,. do okr~sll zatrud~ 
nienia podjętego w ciągu 30 dni od przeniesienia do re-

. zerwy zalicza. się, oprócz czasu odbywania służby wojsko
w:ej ~oraz zatrudńteni·a wymienionego w' § 4 ust. f, rów-
nież okres pozostawania w dyspozycji. . \ 

i .4. B'rakmożliwoścL zatrupnienta w okresie pozosta
wania w d:yspozyc fi dowódcy jednostki wojskowej stwier
d'za terenowy organ administracji państwowej stopnia 
podsfawaweg;o, do któ,rego żołnierz wystąpił z wnioskiem 
o skierowanie d() pracy. Organ ten stwierdza równf'eż da~ 

. tę, ód kt«)reJ żołnrefz ubiega- się o ski'erow-anie do pracy. 

, {9~ 1. Człone.k rodziny żołnierza odbywającego za
sadnicząsiu,żbę. woJskową zachowuje uprawnienia do ulg 

, taryfowych prży przejazdach państWClwymi środkami ~o
munikacji oraz d'o świadćzeń socjalnych w zak(esie przy
sfugującym członkom rodziny pracClwrrika danego zakła
du pracy, jeżeli .z tytułu zatrudnienia żołnierża upraw
nienia .lalde .. ,przYslugi.wały' muw dniu powołania żołnie
rza doslużby. 

. 2; W' razie wygaśnięcia stosunku pracy spowodowa
negonie'poojęciem przez żołnierza. po: zwolnieniu, ze służ
by wojskowej dotychczasowej pracy, równowartość 
świadczeń s0CjaJnyc-h,z. których korzystał członek rodzi
n,.y żołnierza . w czasi'e odbywania przez. niego zasadniczej 
służby "woJskowej. nie podlega zwrotowi. 

, § to. . Pracownikowi powołanemu na ćwiczenia 'woj~ 
~kowe zak~ad praqr wyp.łac·a naleine. wynagrodzenie; ' 

l} . za .czas ćwiczeń, ktÓre mają być odbywane przez 
okres do 14 dni - z góry, za cary okres ćwiczeń, 
najpóźniej Vi ostjitnim dnili pracy; 

- 2) ' za 'czas ćwiczeń, które mallł być odbywane przez 
okreS' przekracza·jący 14 .dnł: 

a) Zii okres 14 dnr - z ·góry,· najpóźniej w ostatnim 
.dniu pracy, . 

b) za dalszy okres ćwiczeń -z dołu, w terminach 
płatności wynagrodzenia, obowiązuiących w da
nym zakładzfe pracy; wynagradzenie to zakład 
pracy wypłaca pracownikowi lub osobie przez nie
go upaważo.ianej pod adresem wskazanym przez 

r " p,racawnika na koszt.zakł,adu. 

§ 11 .. 1. Człon'kami cpdziny, : o ..których , mowa w ' 
art. 123us1. 3 ustawy, pozostającymI na·utrzymaniu pra
cownika odbywającego ćwiczenia wojskowe, są: 

lJ mal"Żonek; 

- Z} dzied własne" )HzyspE>sooione i. pasierbowie oniz dzie:
ci obc~przyi~te. ·na. utrzymani .• . i wychówap.łe. w lym 
ła:kże w ' U)IIia'CBJ10dziny zastępczej" jak równieżro
dzeństwQ: ' " 

I 

Paz. 11 

a) do ukończeni,a't6 lat, a kształcące si~ w szkole - , 
do tJkonczenia. nauki,. nie cltu,żej je.d.n,aK niż ' do 
ukoflczenia 25 lat. albo 

'blbez względ"u na wiek; Je~efr są inwąfid'arni I ' lu,b 
. II grupy, 

3j rodzice i dziad.kowie,. a także macocha l ojczym oraZ -
osoby przyspos.abiające, jeżeli-: . . 

al ukohczyI'i:męźczyzna 65 la,t,. kobieta 50 lat lub -
niezależnie od wieku - wycho'Yvul'l: dziecko pra
cownika do ukończenIa· 16 lat. albo 

b) są inwalidami; 

':4ł osoba,kt6ta wythowywał'a' I ufrzym!wala pracow
·uikai przez. okres co naJmnieJ 3 lal przed ukończe

.. niem:. przez niego 18 roku żyda. je'żeli żostała zali
czona <lO: I grupy inwalidów . 

2. Dzieci obce uważa się za pozostające na 'utrzyma
niu pracownika,. j,eżeli- zosta/.y prz.yjętę na, wychowani. 
i utrzymanie prżed, osiągnięciem petn.oletnośd. 

3. Nie uważa sręza pazosfająceg9 na utrzymanI" 
pracownika członka rodziny, ,który posfada żródfo' docho
du albo pobiera emerytuJę: lub rente: w wysokości co naj
mniej najniższego wynagrodzenia zasadniczego za ' pelnf 
miesIęczny wymiar czasu pracy. 

§i t2. 1. Osoba wykonująca pracę na,kladczą na rzeCS 
uspołecznione~[o zakladup.racy,. w: razie powoł,auiia' do za
sadniczej lub okresowej służby wojska.wej albo- no- ćwi.:
czenia wojskowe, zachowuJe odpowiednio prawo do od
prawy lub wynagrodzenia. o kJórych mowa wart. f23 
ust. r-3ustawy, jeżel'i uzyskuje. z. tytuł'u (ej pracy wy
nagrodzenie miesięczne w wysokości Ca - .naJmnieJ · 50°/. 
kwoty najniż&zego wynagrodzenia zasadniczego za pełny " 

miesięczny wymiar czasu pracy . 

2. Wysoko§ć wyna.grodzenia z ty~ułu prae~. nakł:ad
czej, o którym mowa W · ust. L u,sfala siię na podstawie 
przeciętn.e'fJo' wynagrodzeni-a z okresu 12 miesięcy poprze
dzającego miesiąc powol'anra do służby wojskowej, a je
tefi umowa o pracę ll'aldadczą trwa Rrócei - na podsta
wie : przeciętnegą wynagrodzen'ia z otnesu ; (rwa'nł'a umowy, 
obliczonego' według zasad określonych dla ustalal'lia wy
nagrodzenia za.-;"~l-rrop wypoczynkowy osób wykonujących 
pracę nakładqą. 

-3. Podstawę wymiaru' odprawy' •. a - w o'kresf,e ćwi
czeń - wynagrodzenia. o których mowa w ust. L· stano
wi przeciętne wynagrodzenie miesii-;czne· z tytułu' pracy 
llakladt:;ze-j (usL 2)". w wysakoŚci ryi,e wyższej jednak niż 
cztemkrotna kwota najlliższego wynagrodzenia ,zasadni
czego za pelny miesi~czny wymiar czasu pf>acy. · 

4; Przepisy § 2. ~ ia i § 11 9~o~uje się odpowiednfo. 

§ 13. 1. Zasifki dzie nn'e przewrd'ziane wart. 125 ust. 1 
2 ustawy przyznaje się na wniosek żołnierza lub upraw

nianego człnnka rodzin y, .Przepis § l t stosuje' się odpo
wi'ednro: . 

2. Członkowie radziny, z której jednocześnie więcej 
niż 'jedna osoha~ (')dbyw~ ćwiczenia wojskowe, .. są uprc:w-' 
nieni do zasiłków dziennych tylko'jz tytułu, ed.by'wania 
sł,użhy przez jedną osobę. . 

3. P~awo' clo zasiŁku: prze:da,wnia, sie: z, upŁywem 6mie
si.ęcy od ostatńieg6, dnia. za It,tóry przysług,uje..: J~'żeH nie
zgłoszeniewniosk:.u: D' w'yp1aeenie' zdsilkll: nast.ąpHo z przy
czyn oiez.ależnY'cb od osabY' I!l'pra·woionej. tle'rmilll te.n li-· 
czy się,ed dnia.. w którym ustala przeszkoda tl1J:iiemożl1-
wiająca zgłoszenie wniosku. 

• 

/ 
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DziennikUsŁaw Nr 3 30 

ł 14: " 1. Zasiłki dżienne. przewidziane wart. 12ą. 
ust: 2 usŁawy. c przysługLijążołnieIżowi zwolnionemu za 
służby wojskowej ' (§1 list. Ipkt ' l ł pkt .2 lit. a) przez , 
czas trwania niezdolności do pracy z ' , powodu choroby 
oraz przez okres ·7 dni po' upływie ,. tego cz~su. łącznie. nie 

,Poz. '17 , 

' 2) rodzinie źołnierzatizntinego za jedynego żywiciela 
rodziny. który ' póżostawiony zostal w służbie wojsko:-
wej -po uprawomocnieItiu . siędec-yzji'. ,za·"okres o~>,:" 
dnia. Wniesienia pogania o , uznanie za, jedynego .t.y'.. 

: dłużej jednak niż przez 90 dni. Ni'ezdoJność do pracy po~ ... ~~ 
winna być stwierdzona ,' orieczeniem 'lekarskim. wydanYJll 

wiciela rodziny. nie wcześniej jednak niż od dnia 
wcielenia do służby. do , dnia;' zwolnienia ze służby 

wojskowej. na podstawie zawiadomienia szefawoje-> 
w trybie orz~ania o czasowej 'niezdolności do pracy. 

2. Członkom rodziny 'żołnierza; o którym mowa w 
ust. , 'I. ' przysł-Ugujązasiłki ,dzienne przez czas pobierania 
zasiłku przez ' żołnierza. Przepis §ll stosuje się odpo
wiednio. 

3. Zasiłki dzieńne przewidzianej wart. 125 ust. 2 usta
wy przysługują również w razie zwołnienia" ze służby 
wojskowek ż(')łnierża~ 'Z którym stosunek, pracy zustał roz-. 
wiązany w czasie odbywania służby. Przepisy ust. 1 i 2 

'stosuje ,się odpowiednio. 

§ ' 15. Zasił.ki dzienne nie przysługują człónkowi ro
dziny żołnierza prowadzącemu gospodarstwo rolne albo 
zakład ,handlowy. przemysłowy lub rzemieślniczy. nieza
leżnie od w.yśok~ci osiąganych dochodów. 

§ 16; Zasiłki dzienne wypłaca się: 

1) członkom rodziny pozostającym da utrzymaniu ' to 1-
nierza odbywającego ćwiczenia ,~wojskowe ...:.... po upły
wie każdego miesiąca odbywania przez żołnierza ćwi
czeń. a jeżeli trwały ' one króce) niż jeden miesiąc-
po ich odbyciu; , " 

2) żołnierzom zwolnionym 'l ząsadniczej lub okresowej 
służby wojskowej albo ćwiczeń wojskowychftzłon- , 
kom ich rodzin (§ 14),...... ~jednorazowo z góry za cały 
okres. 

,.l. 

§ 17. 1. 2Qłnierzowi. o którym mowa w § 8. ,w ra
zie " niepodjęciązatrudnienia z powpdu . niezdolności do 
pracy w okresie pozostawania w dyspozycji dowódcy 
jednostki woj~kowej. przysługują zasiłki 'dżienne przez ' 
cZ.as tej niezdolności. Do żołnierzy przeniesionych do re
zerwy stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 1 i 3, 
jeżelJ zachod,zą waiunkj określone wart. ,125 ust. l 
ustawy. ' 

2. Zasiłki dzi,enne ptzysłl,1gują również żołnierzow,:i. 
który nle podjął pracy wskutek braku możliwości zatruCI

' nienia w okresie pozostawania w dyspozycji dowódcy 
jedno,stkiwojskó,wej. Z~siłki wypłaca się po upływie każ
dego miesiącą. za który przysługują. 

3. Człónkom rodziny żołnierza. o którym mowa w 
, ust. f I 2. pozostającym na jego Vltrzymaniu przysługują ' 
- zasiłki dzienne przezc.zas '· pobierania zasiłku przez żal

nier,za. 

4. 'Prawo do zasiłków dziennych. o których mowa w 
ust. 2. powstaje z dn,iem wystąpienia żołnierża z wnios~ 
kiem o skierowanie do pracy. ' 

5. Przepisy § 8 ust. ' 4. § 11, § 13. § 15 i§, 16 pkt 2 
stosuje się odpowiednio. 

", § 18. L Zasiłki miesięczne, przewidziane wart. 126 
ust. 1, ustawy Wypłaca się: 

1) rodzinie poborowego uznanego za jedynego żywicie
la rodziny; który zostal powolany do zasadniczej 'służ
by wojskowej - za okres od dnia ' wcielenia go do 
jednps~ki wojskowejd,o dnia' zwolnienia ze . Służby 
wojskowej. na podstaWie ' zawfadomienia wojskowego 
komendanta uzupełnień ' o '\vcieleniu lubzwolhieniu ze 
shiżby; ',., 

wódzkiego sztabu ,wojskowego" o pozostawieniu leg,d 
:lołnierza/w służbie wojskowej~ ( 

2. Zasiłki mieSięczne , z tytułu rprzyczynlaniasię tot-, 
nier'za do utrzymywania członków rodziny uzyskujących 
dochód oraz pobierających , emery,turę lub rentę wypłaca , 

się " w wysokości ' różnicy między sumą zasiłków obliczo
nych ,dla tych osó,b a, sumą uzyskiwanego przez nie do-
chodu oraz pobieranej errierytufZ: rubrenty. " 

3. Przy określeniu , ' wysokości , należhych za.siłków 
miesięcznych , przyjmuje się następującą kolejność , osób 
uprawnionych: żona. pierwsze dziecko. kolejne dzieci 
i 'inni członkl?wie rodziny. . ,,' /" 

4. Zasiłki miesięczne wypłaca się z dołu. " poczynając 
' od ostatniego dnia miesiąca. za który przysługują1 za 
okres krót.szy niż miesiąc , zasiłlHwyplaca się w wys9-
kości 1/.0 zasiłku' miesięcznego za każdy dzień. 

5, W razie zmiany miejsca' pobytu stał.ego }ub , po
bytu pasowego trwającego ppnad , dwa miesiące przez 
osobę pobierającą zasiłki organem właściwym do wypła
cania Łych zasiłków jest terenowy .organ administracji -, 
państWOWej stopnia p04stawowego. który je przyznał. 

6. Tryb uznawania żołnierzy za Jedynych żywiciell 
rodzin określają odrębne . przepisy. ' 

§ 19. 1. Prawo dó pobieranych zasiłków wygasa 
z dniem:' ' 

''1) usta,nia warunków, uzasadniających uznanie upraw
nionego dotychczas 'członka rodziny ' ~a pozostającego 
na utrzymaniu żołQi~rza odbywającego zasadniczll 
służbę wojskową lub ćw'iczehia wojskowe. 

2) zmiany wysokośduzyskiwąnego dochodu albo eme'" 
r'ytury lub renty w ' razie ,pobierania żasiłków. o 

, których mowa w § 18 ust. 2~ 

2. Ponadto wygasa prawo do z~siłków: 
l) miesięcznych - ' z dniem iwolnienia żołnierza , ze,' 

służby wojskowej. 
2) dziennych. o których mOWa Vf §17 ust. 2-:- z dniem 

przeniesienia żoln,ierza do rezerwy, 

s. O zwolnieniu żołnierza .ze śłużby wojskowej (prze
niesieniu, do rezerwy) wOj!lkowa komenda ' uzupęłnień. w 
której. ewidencji pozostaje żołąierz. ' zawiadamia ter~owy 
organ administracji państwowej stopnia podstawowego. 
wypłacający . zasiłek. 

4. Odzyskanie prawa do zasiłków. ,jak również zmia
na ich wysokości, ' wymaga wydania nowej decyzji nil 
wniosek albo z urzędu. 

§ 20; 1. Osoby pobierające zasiłkI' są~ obo,wiązane do 
niezwłocznego zawiadomienia organów wypłacających za
siłki o wszelkich zmianach mających wpły'w na prawo do 
zasiłku lub jego wysokoś~. ' 

2. Osoby. które świado.qlie podały nieprawdziwe da
ne w-celu uzyskania nie , ptzysługującegoim zasiłku ' luJ) 

' użyskania ,zasiłku w wyższym wymiąrze albo' nie zawia~ 
domiły o okolicznośCiach powodujących w}'gąśnięcie pra~ 
w,a ' do zasiłku. ' są obOWIązane do zwrotu ' pobrahego ' żasił:' 
ku lub jego części. ' 

./ 

! ' 



-. "-----~-~ ... ------, , .. ~ --:-' •.. _------, .. . . -

:Dziennik Ustaw . Nr 3 "-:-. 3.1 

§ 21. ' 1., Dziedonl up~~wnionym do świadczeń eli- 5. Zasilek na pokrycie kosztów pogrzebu przyznaje 
mentacyjnyęąna . podstawie praw{)mocnego . wyroku, po- f wypłaca na: wniosek osoby uprawnionej terenowy organ 
stanowiimiasądu w sprawie " o rozwód lub zarządzenia odministracji . państwowej stopnia podstawowego, ktÓry 

. tymczasowego w sprawie o aIimeńtyalbo ugody za war- przyznał l wypłacał zasiłek dzienny lub ~iesięq:ny. Prze-
tęj 'przerl sądem, od żoJnierza odbywająqego :ząsadnicźą pi s' § 13 ust. , 3 s.tosujesię .odpowiednio,z tym , że6-J;llie, 
służbę wojskową przysługują zasiłki w wysokości świad- sięczny termin wystąpieniąz ; wn.ioskiem o. wypłatę zęsU-
cze.ń alimentacyjnych, nie wyższej ' jednak niż kwota za- ku 'Uczy się od dnia, w którym prawo do zasiłku po-

' siłkówmiesięcznych przewidziana dlą - analogiq.nej lic z- wstało. . 

by osób. § 25. 1. Zomierzowi zwolnionemu z zasadniczej . służ-
2. Zasiłki, O których mowa w ust .. 1, wypłacają tere- by wojskowej, w razie , ubiegania ' się w ciągu roku od 

nowe organy administraćji państwowej stopnia podstawo- zwolnienia ze służby o przyjęcie na studia W szkole wyz-
-We go na 'wniosek osoby uprawnionej doświadczeń oli- azej ~ przysługują z tytułu odbycia służby wojskowej 
mentacyjnych tub jej oPieltuna albo ,żołnie.rza zobowiąza- preferencje przy kwalifikowaniu na Studia. 
nego do tych. świadczeń . " .' " ' " '. . ó ' • '. 

.. " ' . " . . 2. ' PrzepIs ust. 1 stosuje SIę odpowTedl1lo do zołme-
. 3: ZaSIłkI przysługUją począws.zy .od~astępnego m.le- . na, ' który za zgodą ()rganów wojskowychupiega się _ 
slą~akale.ndarzowego P? ?owołamuzołme:za .do słuzby / na warunkacb określonych w oarębnychprzepisach
wOjsk?wej do ko~camH~sl~c~, . w.który-rp. zoimerz . został o przyjęcie na studia dzienne w szkole wyższej w ostat-
zwolmony ze słuzby, Jezeh . zołmerz . zostałzob&wiązany, n' ' k ł " ł' b ' 
d ' . d ". . ~- h .' db' . ł ' lm ro u pe mema , s uz y. o SWld. czen a ImeńtacYJnyc wczasIe o ywama I UZ- . . . . , . 

by wojskowej, zasiłk~ , przysługują z ,dniem powstania obo-§ 26. L Pr7;episy § 2, § 3 usL 1, § 4-6, § 9, § 12-
wiązku ' świadczen . . ' . 1~, § 16 pkt 2 oraz § 18-24, dotycząc.,eżołnferzyzasildni-

4. Osobo~, o których 'mow~ w ust. 1, nieprzysługu- czej sł~żb~ wojskowej. i~złorików : iC,h rodzin, .stosuje się 
je . prawo ' do jednoczesnego '· korzystania ze ' świadczer\.. odp0.wle?mO, z zastrzezemem prz~plsow ust. 2 I 3, do stu-
z 'funduszu alimentacyjnego. " dentow l absolwentów szkół wyzszych - zwany-ch dalej 

. 5 P .- §. '19 t· 3 'i . "absolw~ntami" ,-, ' powołanych do odbycia długotrwałego 
. ·dh.rzePIsy , us ,' 4 oraz §20 'stoSuje się od .. - ,przeszkolenia wojskowego oraz do członków icb todzin. 

powIe . 10. , ' .. ., 

,; § 22. 1. Zołni~rzo'in uznanym za jedynych żywicieli ~. WarunkieJD nabycia uprawnień przewidzianych w 
rodzin oraz Ich małzonkom, jak również żołnierzom ' 5~- art. 120 ust.I ustawy oraz w §6 usL 1, 2 i 4 przeż absol- . 
motnym . za'Wiesza 'się ' w okresie . odbywania zasadniczej wenta -nie będącego pr~c0wnikiem w · dniu ' powołania na 
służby wojSkowej spłatę pożyczek gotówkowych udzielo- przeszkolenie wojskowe, jest podjęcie pracy w ciągu 

'nych przez' powszechną kasę , oszczędności lub bankI spół- 3 miesięcy' od zwolnienia z pizeszkoleniawojskowego. 
dzielcze oraz. kredytów banko~ych na zakup artykl.lłów 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się, jeżeli odrębne prze-
przemYSł,owYCh i , zapłatę należności .za usługi. pisy normujące zatrudnianie absolwentów 'szkół wyższycq 

. , 2 · Pożyczki i kredyty, o których mowa w ust. 1, w ni& stan.owią inaczej. ' . i 

chesieza'wleszenia Ichspła:~y nie podlegają oprocento-
waniu. . . 

§ 23.' 1. . Człollkom rodZiny żołnierza uznanego :ia Je
dynego żywiciela rodziny, pobierającym zasiłki miesięcz
ne'''przyslugują . bony towarowe, uprawniaj~ce do zakupu 
towarów podlegających reglamentacji, jeżeli osoby t. nie 
otrzymuj!} ich z innego tytułu. " 

2. Bony towarowe przysługują również żołnh!rzom 
i. członk,om, ich rodzin pobierającym zasiłki dzienne w 
wypadkach, o których mowa w § 14 i 17. 

§ 24. -1. W ·razie śmierci osoby uprawnionej do za
siłku dziennego lubrniesięcznego : wyplacasię cZłonkom 
rodziny, którzy pokryl,i koszty pogrzebu, zasiłek na po
krycie tych koszt6w, w wysokości najniższych kwot za
siłku pogrzebowego, ' ustalonych na , podstawie art. 42 \1s.ta
wy z dnia 17 grudnia 1974. r.0 Świadczeniach pie'niężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby l made
r;zynstwa JDz. U. z 1975 r. Nr 34, poz. 188), 

2 .. Za członków rodziny, -- o których mowa w ust. 1, 
uważa się małżonka, rodziców, dzieci,. wnuki lub rOdzeń
stwo oraz osobę, która do chwili śmierci zmarłego pozo~ ' 
stawała . , z nim we wspó}nym , 99?podarstwie domowym. 

.3. Jeżeli kos~ty p.ogrzelm pokryły itmeosoqy niż 
wymienione w ust. 2 zwrac~a się im udowodnione koszty 
pogrzebu do wysokości okreś~OIiejw ust. l. 

. § 2~. AbSolwentowi, który odbył długotrwałe przie-
szkolenie wojskowe z wynikiem ,pomyślnym albo zO!itał 

ze względu na stan zdrowia · zwólńion y z tego przeszkolEi-' 
n).a przed jego odbyciem w. pełnym wyrp.farze, przysłu

guje odprawa pieniężna przewidziana w , przepisach n upo
lożeniu żołnierzy. 

§ 28. 1. Absolwentowi,który .ukończył , z. wynikiem 
porp.yślnym długotrwałe przęszkolenie wojskowe aJbo zo-

. sŁał zwolnIony z tego przeszkolenia przed jego odbyciem 
w pełnym wymiarze, w wypadkach, o których rp.owa w 
art. 92 ' ust. 2 pkt ~--4 i ust. 3 lub .art. 98 I.lst. 3 ustawy, 

,przysługujll ---, niezalelnie 00. upraV(riień przewidziarryth 
w ort. ' 132 ust." 1 ustawy oraz w § 3 ust. ~, § 4-6, § 9; 

. f 12.1 § 21-24 --- następujące szczególne uprawnienia: . . " .. -
l} %wolnienie od odbywania ' wstępnego .stażu pracy ' bbo~' 

wiązującego obsolwentów szk6ł wyższych, ' 

2) wynagrodzenie na zasadach dotyczących pracownI
ków po zakończeniu w'stępnego 'iltażupracy, . 

3) zi!Iiczenie czasu odbywania prżes:zkolenia wojskowe-
. go do okresu pracy przewidzia,nego w . przepiSach ą -
zatrudnianiu absolwentów szkół wyzs;i:ych, .. 

4) zalicz~nie czasu odbywania przeSZkolenia" wojskow~
go do okre~ oczekiwania na miesżkanie w spółdńel~ 
ni budownictwa ' mieszkaniowego, jeżeli a bs.olwent po:' 
siada' studencką książeczkę mieszkaniową. 

2, Terminy, . które . stosownie do przepisów O zatrud
nianiu ę.Osolwentów· szkół .. wyższych liczy się 'odukoń
cżenia stUdiów; w stosunku do ośób powołanych de odby, 
cia długotrwałego pttes"l.koleniawojskowego liq\( się od 

, 4. W · razi,e . zbie9u prawił do ,zllsiłku na pokrycie . ___ 
kosztó,w . ppgp;ebu ,.z. zaSilkie,m pogrzebowym przewipzia
nym w odrębnych" .przepisach .. ptzysługuje .,tylko jeden 
wyższyzasiłek~ Zasiłek napokrycię kosztów pogrzebu 
przysługujeniezależn~e , od odprawy pośmiertnej przewi~ 
dzianej w Kodeksie pracy. ' dnta zwolnienia z tego przeszkolenia. .., 

.' 

" 
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l>ziennik Ustaw Nr 3 32 -' Poz. 11 

§ 29. Absolwentowi. który wczasie odbywania dłu- § 34. Przepisy ,§ 2-7, § 9, §12, § 21'-::f3 i , § , '2~' do~ 
, gotrwałego prp~szkC51eni!l wojskowego ukończył ' szkolenie , tyczące żołnierzy zasadniczej służby ~ojśkówej ora~ó 

z pierwszą lokatą, a za" okres pra~tyki W jednostce woj- członków ich rodzin ,stosuje się odpowiednio do 'żo'łnie":~ 
Ikowej uzyskał wyróżniającą bP(nię, przysługuje prawo rzy pełniących ' czynną służbę wojskową w razie : o:głosze-, 

• do ,otrzymaniamieszkani-a na zasad,achustalonych w ' n,ia mobłlizacji ,L w czasie, ~,woJny oraz , człon,ków ich "r,o-' " 
przepisach w sprawie .studenckich książeczek mieszkani 0- , dzin, jeżeli 9dpowiednie pr-zepisy ,na czas wojny nie sta" 
wych dla' absolwentów szkół wyższych posiadających dy- nowią inaczej,. , 
plom uko~ńczeniastudiów z wyróżnieniem. §. 35. 1. Do osób odbywających zastępczą służbę po- ' 

§ 30. 1. Organy wojskowe wydają abśolwentowi borowych oraz ' zasadniczą służbę w obronie cywilnej 
zwolniQnemu z długotrwalegoprzeązko)enia wojskowego i członków ich rodzin stosuje się odpowiednio" przepisy 
opinię w celu przedstawienia w zakładzie pracy. Opinia § 2-7, § 9, § 12-15, § ' 16 pkt 2 i § , 1~25 dotyczące żoł7 , 
powinna być brana pod uwagę" przez zakład pracy przy . nierzy ~asadniczej służby woJskowej i członków ich :t6~ 
powierzaniu pracownikowi określonego stanowiska. . ' dzin. 

2. Absolwentowi, który w okresie odbYwąnia długo- 2. Do osób, powołanych na przeszkolenie :naobozie?' 
trwałego prżeszk'olenhi wOJskoweg,b. uzyskał w czasie szkoleniowym w ramach szkol-enia poborowych w obro~ 
Izkoleńi'ii wyniki bardzo dobre Oraz wyróżniającą Opinię nie cywilnej oraz do ' osób powołanych na ćwiczenia, W; ", 
za okres prakttyki w ' jednostce wojskowej, właściwy or- obronie cywilnęj, trwające w sposób ciągły dłużej niż j.e~ , . ' 
gań wojskowy wystawia dla zakładu pracy 'opinię ze spe~ den dz\eń, oraz ' osób powołanych na ćwicz~nia w jednost-
cjalną rekomendacją. Rekomendacja uwidoczniona jest w ', kach przewidzianych .do militaryzacji '~ wymiarze ' ówi,.", . 

"tytule opinii przez ' badanie mu brżmienią: "Opinia sluż- " c:zeń wojskowych żołnierzy " rezerwy, jak również dó;·o 

b l k d · " członków ich rodzin stosuJ'e się odpowiednio przepisy , , owa ze specja ną re omen dCJ~ . ' 
§ ~10-1.6 oraz '§19,§ 20 i § 24, dotyczące żołnierzy po-

. 3. Opinia, o któ.rej mowa w ust. 2, powinna by,ć bra- . woranych ' na ćwiczenia wojskowe i członków ,ich rodzi~, ' 
na POQ uwagę przez zakład pracy przy: 3. Odbyw_anie ' p~zeszkolenia na obozie szkolenipwyią} ' 

1) a~ansowaniu absolwenta w pierwszej kolejności na lub ćwiczeń w obronie cywilnej ' oraz w jednos'tkach prze~ : 
wyższe,stanowisko r- w mia rę wykazywania się kon- , widzianych dO' militaryzacji w wymiarze . ćwiczeń . wójsko~'" 
kretnymi osią!]nięciami zawodowymi; wych żołniehy rezerwy, nje powoduje ograniczenia.' 

2) wq;eśniejszym zatrudnieniu absolwenta na stanowis- , uprawnien wynikających ze stosunku pracy~ 
ku kierowniczym oraz zaliczeniu .do rezerwy kadro-
wej - w razie 'stwierdzenia w rekomendacji wybit~ § 36. Wojskowi komendanci uzupełnień ' prz~kazujłl ' 
nych . uzdolnień organizatorsk-ich i potwierdzenia ich , terenowym organom administracji państwowej stop~ia /' 
W pracy zawodowej. ' podstawowego dane niezbędne do planowanill wydatk6w 

'związanych z wypłacaniem przez te organy zasiłlt6w 
§ 31. Do absolwentów zwolnionych z długotrwałego dzienńyćh i miesięcznych, przewidzianyćh wart. 145 l l~łh , 

, przeszkolenia wojskowego przedterminowo w trybie ,ustawy, oraz pokrywaniem należności. ' mieszkaniowych, 
art. 98 ust. 3 ustawy z pozostawieniem w dyspozycji or- o których mowa w aft. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy. ' . 
ganów wojskowych stosuje się odpowiednio przepisy § 8 
ust. 1 i 2 oraz § 17 ItlSt. l, 3 i ' 5. . § 37. ~pacą moc: 

§ 32. 1. Przepisy § tO-,16oraz §19, § 20 i § 24 do- \ l) rozporządze'nie Rady Ministrów ,z ' dnia 22 ' lislopa(la" 
tyczące żołnierzypowołąhych na ćwiczenia wojskowa 1968 r. Vi spiawieszczególnych pprawnień żołni~rzt ' 
oraż członków ich rodzin stosuje się 'odpowiedIiio do f ich rod~in(Dz. U. z 1968 r. Nr 44, poz. 3lf!, z 1973 ró , 

absolwentów powołanych na krótkotrwałe przeszkolenia Nt. 29, poz. 164 i z 1975 r. Nr 10, poz. 61); 
wojskowe oraz cz.!onków ich rodzin. · 2) rozporządzenie Ratty- 'Ministrów z dnia 3 wrześrda 

. 1971 r. w sprawie uprawnień przysługującycp ośo,' ; " 
2. Członkom rodżinabsolwentów, o których mowa vi ' bom odbywającym służbę w formacjach samoobrony " 

ust. 1, pobierającym zasiłki .dzienne, przysługuje upraw- , oraz q:łonkom ich rodzin (Dz. U:- z'-1971 ro> Nr 23" ., 
nienie określone w § 23 ust. 1. poz. 214 i z 1978 r. Nr 16, póz . . 69); 

3. Przepi~ § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio do 3) uchwała nr 240 Rady . Ministrów z dnia 8 września' . 
absolwentów' zwolnionych zkfótkotrwałego przeszkolenia 1972 .r. Vi sprawie przeszkolenia w jednostKach woj-o \ 
wojskowego oraz ,członków icp, rodzin pobierających za- skowych osób podlegających wojskowemu sżkoleniu 
lilki dzienne w wypadkach, o których mowa w § 14./ studentów oraz w sprawie szkolenia' obronnego stu-

§ 33. Przepisy § 2-7, § 12, § 13 ust. · 3, § 14 i 15, dentów (Monitor Polsk~ z 1972 r. Nr 45, poz. 239 1 'J: 
ł 16 pkt 2 oraz § 19, § 20 i § '24 dotyczące żołnierzy za- 1974 r. Nr 22, ppz. 1'28); ,_ 
sadniczej służby , wojsk,owejotaz członków ich' rodz,j n sto- , 4) uchwała nr 13S' Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. 
suje się odpowiednio do żołnierzy ' pełniących służbę woj- w sprawie szczególnych uprawnień . psób objętycłi 
"kową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodo- szk'óleniem -wojskowym studentów (Monitor Polski 
:wych orąz członków ich rodzin. ' Nr 22, poz. 128). 
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