
'. 
. " 

.) ./ 

, , 

D'ZIENNlKUSTAW 
• __ o ~ - .' • 

POLSKIEJ RZECZ'Y·POSPOLITEJ 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 27 lipca 1988 i. 
/ 

w sprawie ogłoszenia jednolitego ... tekstu ustawy z dnia 21 listopada 19~7 
Polskiej RzeczypospoIltej Ludowej . 

r; o powszeclulym obowiązku obrony 

1. ,Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. 
o zmianie ustawy o powszechnym oJjowiązku obrorty 
Polskiej Riec~pospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 24, poz. 171) 
ogłasza się w załączni~u do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst 'ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po
wszechnym obowiązku', obrony Polskiej Rzeczypospolitej 

, Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220), z uwzględnieniem: 

l} zmil!-n wprowadzonych ustawa!l1i: z dnia 16 grudnia . 
1972 r. -o świadczEmiach odszkodowawczych ' przysłu
gujących w razie wypadków i chórób pozostających 
w związku ze służbą wojskową ' (Dz. U . . Nr 53, 
poz. 342), z dnia 23 cżerwca 1973 r. zp1ieniającą 
ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 27, poz. 153), 

-Z- dnia 27 września 1973 r. o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Polskiej . Rzeczypospo~ 
lib~j Ludowej (Dz. U. Nr '38,poz. 224), z dnia 22 list()
pada 1973 r~ o zmianie ustawy o radach narodowych 
(Dz. U. Nr 47, pOz. 276), z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Przępisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. iJ. Nr 24, 
poz. 142), ,z dnia 28 Illaja 1975 r. o d~stopnioWYJll 

·podzi~le administracyjnym Państwa oraz 'o ,· zmianie 
ustawy 'o radach ,narodowych (Dz. U. ,.Nr , (6, poz, .91) 
oraz z dnia 28 czerwca· 1979 ·r. ó ' zmianie ,ustawy 

. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczy
pospol~te'j Ludowej (D21. U. Nr 15, poz. 97), obj~tyc~ 
jędnolitym tekstem ustalonym w ob\vieszczeniu Mi· 
nistra Obrony Narodowej z dnia' 6 lipca 1979 r. (Dz. U. 
NI' 18, poz. 111); 

2) zmian wprowadzonych ustawą- z dnia 21 listopada 
1983 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Polskiej Rzeczypospolitej LudowęJ (Dz. {,J. 
Nr 61. poz. 278), objętych jednolitym tekstem ustalo
nym w obwieszc~niu Ministra Obrony NaJodowej 
z dnia 3 lutego 1984 r. (:9z. U. Nr 7, poz. 31 ); 

3) zmian wprowad71onych ustawą z dnia -!-3 lipca 1988 r. 
, o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku óbrony 
Polskiej -Rzeczypospolitej Ludowej (Dz, U. Nr . 24, 
poz. 171); -. 

4) zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania niniejszego jednolitego tekstu i z za
stosowan,iem ciągłej numeracji działów, rozdziałów, 
artykułów, ustępow, ' punktów oraz porządku alfabe
tycznego liter. 
2 . . Jednolity tekst nie -obejmuję : 

, l). ,n~stępujących przepisów ustawy z dnia 21 listopada . 
1~1 ' r. o -po-wszechpym o~wiązku" obrony Polskiej 

. Rz'ecżypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220): .. 

.. 



/ ... 

\. J~:." '; :~'",- \ -~,' "', 
1.f·o, , , 
,/ .' , 

'J~\ .. ;}: f ,~ 

". ~ ;~. 
, , 

Dziennik Ustaw Nr 30 446 . P.oz. 2.07 
> 

a) a rt. 20~205 VI brzmieniu : 
"Art. 203. 1. Orze'czona- przed dniem weJscla w 

życie ustawy zupełna niezdolność , 
do służby wojskowej (kategoria ,;Elf) 
oznacza trwałą niezdolność ,do służ
by w9jskowej i do służby \v for
macja'ch samoobrony. 

2. Os'Oby ,uznane przed dniem wejścia 
w życie ustawy za niezdolne do 
służby ' wojskowej w c.zasie pokoju 
(kategofi,a~ "D") mogą być prz,eZIla
CZlone do służby w fórmac;jach samo
obrony bez zmiany wydanego w sto· 
sunku do .nich orzeczenia. 

Art. 204. Zasadnicza, służba wojskowa w syste· 
mie obrony, terytorialnej przewidziana 
w dotychczasowych przepisach o POi". 
wszechnym obowiązku wojskowym sta· 
je się wojskowym ~koleniem pobóro-
wych przewidzi'anym " W , art.79 niniej
szej .ustawy, 

Art. 205. Ilekroć w obowiązujących przepisach 
jest mowa: 
l ) o 'zwó1nieniu od powszechnego obo· 

wią2KU ' wojsIrowego - należy przez 
to rozumieĆ zwolnfenieod obowiąz· 
ku służby wojskowej, 

-2) o pr,zepisach ó powszechnym' .ob'o
wiązku wojskowy.m .-: należy priez 
to llozumieć przepisy niniejszej usta
wy i przepisy wydane na jejpod:-

, sŁaWie, 

-3' o wojskowych komendach ikomen
dantach wojewódzkich oraz rejono
wych --'- naIeży przez, to rozumie c 
wojewó<;lzkie i ' powiatowe sztaby, 
w.ojskowe oraz- szefów tych 'Szta
bów .. ", 

b) art. 207, 20B, 210-21.2 i 213 ust. 3 jako dQtyczą~ 
cych zmian w przepisach wygasłych, 

E:)art . 209 w br2'jmieniu: 
"Art. 209. W .art. nr dekretu z dnia ' 5 paździer

nika 1955 r . .o odpowiedzialności ma~ 
terialnej żołnierzy za szkody wyrządzo
ne jed-nostcewojskowęj (Dz. U. Nr · 4Ó, 
poz. 241 z późnięjszymi zmianami) 
ust. 1 'Otrzymuje brzmiE!nie: 
,., f. }ą:rzepisy dekretu, z wyjątkiem 

art. t5, s.tosujesi-ę równieżd'o żoł
,nierzy, którzy niepełniil cZYnnej 
służby wąjSik'owe:j - w razie uszko· 
dzenia, utraty lub zniszczenia przed 
ustaJonym oł<:resem ' .uzywalności 
p~dmiotów umundurowania i 
wyekwipowania wojskewegG ' wy,
dany€:h im, do celów związanych 
z wykonywaniem , powszechnego 
obowiązku ol)rony." *), 

d) -art. 214 oj 215 w brzmiehiu: -, 
"Art. 214. Do czasu wydania przepisów wyko· 

2) 

nawczychna podstaWie ,n"łniejszej ,\,1'st11' 
wyiadrowl,ljąmoc ' przepisy ' dotycb- <, 

czasowe' ze iI:Ill.lanami wynikając'ymi z 
niniejszej ustawy, , 

,Art. 215. Ustawa wchodzi w żyde z dniem 0910-
.- ' szenia."; 

art. ,23 <ustawy z ' driia 16 ',gr udni,al97.2 r. o świ&Qcze
niach odszkodowawczych przysługujących w razie 
wypadków i chorób poz'Ostających w związku ze słUż
'bą wojskową (Dz, U. Nr 53, poz. 342) w -brzmieniu ; 
"Art. 2;ł. Ustawa wchodzi w życie Zj dniem L styCll~ 

uia 1973 r."j 

3) art. 2 ustawy' z ,dńia 23czEfrwca 1973 r, zmiemaJącet 
ustawę ,o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 27,· poz. 1~) , 
w brzmieniu: " 
"Art. 2. Ustawa wchodzi w "Życie ' z dniem l lipcar\ 

1973 r." ; 

,4) art. 2 ustawy 'z dnia 2, września t97.3 r. ozmiatrle ' 
uśtawy ' <> pOwslźechnyrltóbowiązku obrony Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz, U. Nr j8,~oz. 2t4)! v 
w brzmieniu: 
"Art. 2. ,Ustawa ' wGhodzi w życie , z ,aniem ,)gło· 

szenia."; 
5) art.' 7 ustciwy z dnIa -'22 li-stopada 197.3 r. o zmianie. '. 

ustawy o -radach narod-Qwych (Dz. U: ,Nr 47, poz. 27.6). , 
w brzmieniu: ' . .;, 
"Art. 1. Ustawa wchodzi w 'życie Z dniem 9· ,grudnia 

. 1973 -f/' ; 
6) art. xxy ustawy z dnia 26czenvca 1974 r. - P,rz~

pisy wProwadzające Kodeks pracy (Dz, U; Nr 214., 
poz. 142) w brzmieniu: .~~ 

"Art. XXv. Ustaw~ wchodzi w życie z dnlem 1 stycz· 
nia 1975 r."; 

7) art. 53 ustawy, z dnia 2Bmaja 1975 r. ó dwustopnio· : 
wyro podziale administracyjnym Państwa ,maz o zmia
nie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16., " 
poz.9l) w br.zmieniu: ' 

• B) 

. "Art. 53. Ustawa wchodti w życie z dąiem 1 czerw-
ca 1975 r., z -wyjątkiem art. 134 ust. 7, ' , 
art. ;J5 ust. 5, art. 36 i 50, które wchodzą 
wżycie z dniem jej ogł.oszenia:"; 

art. 2~6; 11 .i ' 14 ustawy z dnia 2Bczerwca 1979 T. ': 

o zmianie ustawy o ' ,powszechnym , obowiązku obr.ony 
Polskiej RzeczYPospo,lirej Lydowej (Dz. u. NrH>\ 
poz. 97) -w brzmieniu: , 

. "Art. 2. Rodzaje wojsk i jednostki wojskowe p~-: ; 
ległe Min,istrowi Spraw Wewnętrznych w '~: 
dniu wejścia w życie ustawy . ,uznaje :się, za ," 

, podporządk&wane .Ministrowi ' Spr.ąw We- " 
wnę~ych -zgodnie z art.9a ust. 2 ustaw}/ 
2 dnia 2ł łisto:pada -'1961 r. .o powsze-Chnym ) ~--~ 
obowiązku obrony Połski«;j Rzecz,ypo'sp,olitej . \i 
'Ludo,vej, w brzmie·niu .n'adanym w .art. 1 , ' 
pkt 6 niniejszej ustawy. 

Art. 3. 1. Orzeczona ,przed .dlliem~ wejścia w życie ', 

niniejszej ustawy zdolność do służby vi 
formacjach samoobrony podłegaprzekwa: , 
BUkowaniu d'O,-- odpowiednich kategorii '. '{ 
zdolnoścj '-do służby w'Ojskowej - stql-, ',:, 

'''1 'IN tekście tym pomini>ęto wyra:iy ,,<lo pracowni=ków cywilny.ch zatrm:lnionych JW jednostka.ch wojskowyc.h", ponie- , 
,~aż. przepis art. la 1.I;st, t d'ekretu z dnia 5 października 1955 r. o ndpowiedzialńości materialnej żołnierzy za, szkody wyrzi\
dZone 'jednostce, w;liljsk,o.w-e j (Dz. · U. Nr 40. poz. 247) zostal uchylony w ' , . 'części" .dot~cząq~j , · {praCowników pqt'z art. IX 
pkt 2 ustawy z dnia' '26 czerwca ,1974 r. .=" Przepisy wprowa'CIzające l(odeks , pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142) . 

. ' 
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)zienhik Ustaw Nr 30 - 447 

s'ownie \ do ,przepisów wydanych .na p~
stawie art. 18 ust 2 ustawy z dma 21 h
stopada '1967 r. o powszechnym obowiąz
ku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej. 

~, Osoby, które przed wejściem w, ż~cie 
ustawy posiadały kategorię "zdolny ' do 
służby w ' formacjach samoobrony" i sto
so~ie do ust. 1 zostały uznane za zdol-

. ne do służby wojskowej, mogą być po,-
. wołane do zastępczej służby p,oborowych 
albo do zasadniczej służby lub szkolenia 
poborowych w obronie cywilnej do koń
ca roku, w którym kończą dwadzieścia 

,'" c~tery lata życia. 
Art. 4. Studenci . szkół wyższych, którzy w dniu 

wejścia w życie ustawy nie odbywają zajęć 
wojskowych w ramach studium wojskowe
go, mogą być w ciągu dwunastu miesięcy 
od ukończenia ostatniego roku nauki albo 
po ukończ.eniu studiów powołani do odby
cia przesikolenia wojskowego, jeżeli są 
zdolni do służby wojskowej i nie ukończyli 
dwudziestu ośmiu lat życia . 

Art. 5. Przysposobienie obronne młodzieży poza
szkolnej rozpoczęte według dotychczasowycn 
p,rzepisów prowadzi się jako przysposobie
nie wojskowe określone wart. 44a-44i 
ustawy :z; dnia 21 listopada 1961 r. o po
wszećhnym obowiązku obrony Polskiej Rze
czypospolitej Ludowe) , wbrzmi~niu nada 
nym wart. l pkt 27 niniejszej ustawy. 

Art. 6. Ilekroć w obowiązujących przepisach Jest. 
mowa o wprowadzeniu stanu bezpóśrednie 
go zagrożenia bezpieczeństwa Państwa , ogło
szeniu mobilizacji i czasie wojny, należy 
przez to rozumlec ogłoszenie mobilizacji 
i czas wojny.'!, 

"Art. 11. Do c'zasu wydania przepisów ' wykonaw'
czych przewidzianych w artykułach usta-

I wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
- nym obowią:z.ku obrony Polskiej Rzeczy

pospolitej Ludowej zmienianych niniejszą 
ustawą zachowują moc przepisy dotychcza
śowe, ze zmianami wynikającymi z niniej-

.. szej ustawy.", . 
"A rt. 14. Ustawa wchodzi wżycie z dniem l września 

1919 L" ; , 

9) , następujących przepisów ustawy z dnia 20 lipca 
:, 1983 r. o systemie rad narodowych i samorźądu te 
r~itorialnego (Dz. U.' Nr 41. poz, 185) : 
a j ,ił'it~ 116 w brzmieniu : 

( 

"Art. 116 . . W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony 
Polskiej . Rzeczypospolitej Ludowe j 
(Dz. U. z 1.979 r. Nr 18, poz. t I I) w 
art. 14: 
1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie : 

,,2. Przewodniczącymi wojewódz-
kich komitetów obrony są wo 
jewodowie, 

3, Komitet Obrony. Kraju ustala 
zakres działania i ~kład woje
wódzkich komitetów, ,obrony, .za
sady powoływania , osó,b w ' skład 

10) 

11 ) 

f ':': 

_. _ _ .. _.~ r -

Poz. 207 

tych komitetów, a także,spo

sób powoływania i działania 
aparatu tych komitetów,", 

2) dodaje się ust. .. w ' brzmieniu : 
,,4. W posiedzeniach wojewódzkie.

go komitetu obrony uczestniczy 
przewodniczący wojewódzkie j 
rady narodowej." 

jako wygasłych w związku z nada
niem prz.ez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
21 listopada 1983 r. o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej no
wego brzmienia artykułowi 14 ustawy 
z dnia 21 listopa~a 1967 r. o powszech
nym obowiązku obrony polskiej Rze
czypospolitej Ludowej (w jednolitym 
tekście oznaczonemu Jako art 18), 

b) art. 187 w brzmieniu! 
"Art. 187. Ustawa wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 
1984 r."; 

art. 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1983 r. o zmia
nie ustawy o powszechnym obowią:z.ku obro~y Pol
skiej Rzecźypospolitej Ludowej (Dz, U, Nr 61, poz. 278) 
w brzmieniu: 

"Art. 2., l. Sprawy o przestępstwa popełnione przez. 
osoby odbywające ząsadniczą służbę w 
obronie cywilnej, kt6ie z dniem wejścia 
w życie \istawy P!zestały podlegać wła , 
ściwoŚci sądów powszechnych, toczą się 

. do czasu ich praw:omocnego zakończenia 
. przed tymi sądami. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio 
w postęp~waniu przygotowawczym.", 

t . 

"Art. 4. Ustawa wchodzi w ' życie . z dniem ogło-

szenia ," ; " 

art.' 2-4 i 6 ustawy z dnia 13 : lipca 1988 r. o zmia
nie ustawy o powszechnym ' obowią'ZIku obrony Pol
skiej Rzeczypospolitej Ladowej(Dz. U. Nr 24, poz. 
171) w brzmieniu : I 

"Art. . 2. l . Z dniem wejścia ' w życie ustawy osoby 
, ,odbywające zastępczą służbę poborowych 

stają się z mocy prawa junakami odtiy
wającymi zasadniczą .służbę w obronie 
cywilnej' W formie nie skoszarowanej , w 
zakładach pracy, w których dotychczas 
odbywały iastępczii' służbę poborowych. 
Okres odbytej , zastępczej służby poboro
wych zalicza się '~a poćzet zasadniczej 

, służby w obronie cywilnej , 
2, Za 'przestępstwa popełnione, w czasie od

bywania zastępczej sł\lżby poborowych" 
przed aniem wejścia VI życie ustawy, 
osoby O'kre'ślone~ W ust. l ponoszą odpo
wiedzialnośćkarną według dotychczaso-
wych przepisów. ' 

Art. 3. Żołnierze odbywający w dniu wejścia w 
życie niniejszej ustawy zasadniczą służbę 
wojskową w jednostkach pływających peł
nią tę służbę przez . okres . 36 miesięcy, chy
ba że Minister Obrony Narodowej, . stosow
nie do art. 91 \lsf. 5 ustawy, . o 'które j mowa 
w art . 1, ograniczy czas trwania · tej służby. 

.. 

/ 
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Dziennik Ustaw Nr 30 . 

Att. 4. ' Ilekroć w przepisach wykonawczych do' 
.ustawy Q ~wszechnym obowiązku 'obrony 
Połsldej Rzeczypospolitej Ludowej jest mo
,wa o zastępciej ,służbie poborowych, rozu
miesię przez to słtnbę zastępczą.", 

."Art. 6. Ustawa, wchodzi w życie , z dniem l wrze-
śnia 1988 r." , 

3. Jednolity tekst nie ' uwzględnia zmiany wymiiiru 
zasiłków miesięcznych i zasiłków dziennlych, okreśł.onr-ch 
wart. 130 ust.' 5 ) art. t31 ust. 3 ustawy, wprowadzonej 

,-

ł ' 

. , , . 

Poz. . 2 

ochwałąnr 102 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1986 
w sprawie wysokości zasiłków przysługujących ' czł.onkc 
rodzin ŹOłnierzy, i osób spełniających zastępczo Qb.owi 

' zek służby wojskowej (MOnit.or Polski Nr 18, poz. ' 1: 
z 1987 r. Nr 9, P.oZ. 83 i Z 1988 f. Nr 3. P.oZ. 27). . 

4. Niniejszy jednolity tekst obowiązuje . od dn 
września 1988 r. 

Minister Obrony Narodowej :' F. Siwic 

Załącmik do obwieszczenia Minisl 
Obrony Narodowej z dnia 21 hi> 

, 1988· r. (poz. 201) 

USTAWA 
/" 

z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszeclqlym obowt'łzku .obrony Polskiej RzeczypospoUtej Ludowej. 

DZIAŁ I 

Przepby ogólne 

Art l. Obr.ona Ojczyzny i ' socjalistycznych zdobyćzy 
Nar.odu . P.olskiego jest sprawą i ob.owiązkiem Jiszyst
kich .obyw~teli P91skiej Rzeczypospolitej ludQwej. 

Art. 2. 'Umacnianie , obronności Pols'kiej RzeczyPo,SP.o
litej Lu·jowej, przy,got.owanie ludności i mienia ,narodo: 
wego ,na wypadek wojny 'Oraz wykonywanie innych za .. 
dań w ramach pO:wsz.echne.go 'Obowiązku obr.ony należy 
do wszystkich organów władzy i administnicjipaństwo. 
wej oraz innych .org.anów państwowych, p.odmiotów gospo· 
dal'czych. i inn~ch,jednostek .organizacyjnych~ organizacji 
sP.ołecznych, a , takżę d.o każdeg.o .obywatela. . 

-. - .~ , . , 

Art. 3. ' L Na straży suwerenn.ości' i niepodległości 
NaroduP.olskiego .oraz jego ' be7.!piecieństwa i pok.oju sto
ją Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 

2 VI skład Sił Zbrojnych_ Polskiej Rze<:z~politej 
Lud.owej wch.odzą jak.o ich r.odzaje: w.oi~ka lądQwe, . woj
ska lotnicze, wQjska .obr.ony powietrznej kraju i , mary-
narka wojenna. ' , 

3. Rodzaje Sri Zbrojnych składają się z jedn.ostek 
~'ojsk.owychi związków 6rganizacyjnych różnych r.odza · 
jów W.ojsk i służb. . . 

Arł.4. '1. Powszechnemu ob.owiązkowi .obrony pod
legają . wszyscy obywatele po~scy zd.olni ze - względu na 
,,,iek . i stan zdrowia do wykonywania tęg.o obowiązku. 

2. W f amach powszechnego ollowiązku .obr.ony .oby
watele są .obowiązani do , odbywania c przyspos.obienia 
w.oJskowego, pełnieniasłutby wojskowej, służby w .obro
nie cywilnej, odbywania przysposobienia i S2;k.olenia 
c.blOoneg.o, uczestniczenia w samoobr.onie ludności, peł
nienia .sluzby-w· jedn.ostkach' zmilit.aryz.owanych; od~y
wania służby zastępc'zej oraz do. wyk.ońywania świadczeń 
'ha rz.ecz obrony - na zasadach i vi zakresie . .określ.o-
nym w ustawie. . 

,,3. Ochotnic~e spełnianie zaszczYtnych zad~ń w za
kre!.ie- 'Obronypqlskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej jes1 pra-
wem ' wszystki~ '''Obywateli. . 

Art: 5. LUs'tan.awia 'się Komitet Obrony Kraju wła- ' 
Eciwy w I sprawach' obronności bezpieczeństwa Państwa . 

2. Do ':zadan Komitetu Obrony Kraju ~Iezy . V! sZ9 
gólności : 

f ) . ustalanie ' generalnyCh. założeń obrony POlskiej Rzl 
' ... -€zypospoJitej Ludowej. ' . 

2) rozpatrywanie głównych za'gadnień dotyczący( 
.obr.onności i bezpieczeństwa Państwa oraz wytycZi! 
nie kierUnków działania ,w tej dziedzini~ w powii 
zaniu z cał.ok~tałtem 'r.ozwoju sP.ołeczno-gospO<łą. 
czego krajti i realizacją innych zadań państwowycI 

\ . . 

3) występowanie z wnioskami w sprawie wpr.owadzeni 
stanu wyjątk.owego, stanu wojennego, ' .ogł.oszen i 
mobiiizacji ·oraz podjęcia P.ostanowienia . o . stani 
wojny, . . ~- ' 

4} ' sprawowanie ,funkcji ądmimstrat.ora w sprawach be: 
pieczeństwa i obronnOści Państwa w cźa'sie . obowi< 
zywania :stanu wyjątk.owego i stanu ',wojennego -
na zasadach : określonych w odrębnych , przepiS'ac 
ustawQwych, 

5') ' ustalanie założeń 
obrońy cywilnej i 

organizacyjnych- Sił - Zbrojnycl 
jednostekzmUitaryzowanych, 

6) ustalanie zadań w ramach powszechneg'.o ob~wią,zk 
obrony, w tym . związanych z podwyższaniem gote 
waści .obronnej Pańs~wa, wyk.onywanychprzez mini 
strów, ' wojewo'dów i ' naczelników gmin, ' .podmiQt 
gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz .orga 
njz:acJe społeczne, a także koordynowanie ich real~ 
zacji, .'. ' ': 

7) nadzot.owanie i kontr.olowanie' wyko.nywania , ~da 
w ramach powśzechnego obpwiązku .obr.ooy pnę 
'organy, podmioty, jednos~kiorganizacyjne i 'or"llni 
zacje wymienione w pk-t 6, 

I 

BJ wykony.wanie innych ' zadań w zakresie obr.onn.o~( 
i bezpieczeństwa Państwa. 

~ 

. Art." Zadania wymienione w art. 5 ~st. 2, pkt 1. 
i 5--8 Komitet Obrony Kraju wykonuje w zgodn.ości 
ustaleni~ Rady ,Ministrów, podejm.owanymi ,.w ramacl 
splawowani'a 09(llnego kierownictwa' w dziedzinie .obr.on 
Dościkraju i organi~acji Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczy 

. pfliSpolitei 'Ludowej. 

Art. 7. l. Komitet' Ofu.ony Kraj~ je~t organem 'kole 
g,ialnym. ' 
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2. W skład Komitefu Obrony Kraju wchodzą : prze-
~~~ni~~_ą,~YJ , zastępcy przewoąniczącego, członkowie 
I\ ~5reŁaq. I • , 

3. Komitet : Obrony . Kraju Vi ramach swego zakresu 
dziaiania, ,podejmuje uchwały oraz wydaje wytyczne i za
lecenia: .. 

, Art. 8. 1. Przewodniczącego Komiretu Obrony Kraju 
powoiuje . i Odwołuje Sejm. 

2. Przewodniczący Komitetu Obrony Kraju : 
l) kieruje pracami Komitetu, 

. 2) wydaje . zarządzenia w sprawach należących do za
kresu działania Komitetu. 

_ Art. , 9. 1. Zastępcą przewodniczącego Komitetu 
Obrony Kraju do spraw Sił Zbrojnych i planowania stra· 
tegiczno-obronnego jest Minister Obrony Narodowej. Po

, zostałych zastępców przewodniczącego powołuje Rada 
Panstwa. 

2. Rada Państwa, w porozumieniu z Radą Ministrów, 
określa: 

l) zasady i tryb dZiałania ~omitetu Obrony Kraju, a tak
że zasady i tryb powoływania oraz zakres działania 
jego organów wykonawczych, 

2) zas3dyi tryb powoływania i odwoływania członków 
i sekretarza Komitetu ot;r~ny Kraju i j~o Prezydium, 
a także zadania i uprawnienia osób wchodzących w 
skład Komitetu. 

Art. 10. 1. Zwie'fZchnictwo nad Siłami · Zbrojnymi 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sprawuje ' Przewodni

, czący . Komitetu Obrony Kraju. 

. 2. Przewodniczący Komitetu Obrony Kraju, jako 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej, w szczególności: 

, . \ 

' lJ na wniosek Ministra Obrony Narodowej określa 
. główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej oraz ich. przygotowania do 
obrony Państwa, . 

2) . wyraża opinię o kandydacie proponowahym na sta
nowisko Miniśtra Obrony Narodowej, 

3) na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianuje 
i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskie
go -oraz dowódców -okręgów wojskowych i rodzajów 
Sil Zbrojnych. 

; Art. 11. Minister Obrony Narodowej, jako zastępca 
p.rzewodniczącego Komitetu Obrony Kraju do spraw Sit 

': Zbrojnych i planowania strategiczno-obronnego: 
1) przygotowuje założenia obronne Państwa, 
2) realiżuje generalne ·założenia, decyzje i wytyczne 

. Rady Ministrów i Komitetu Obrony Kraju w zakresie 
obrony Państwa oraz koordynuje - realizację wynika
jących z nich zadań, 

·3) sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach wykony
wania poW,'szechnego obowiązku obrony na zasadach 

_ i w zakresie określonym w ustawi~, 

\ 4) sprawuje w powierzonym zakreS,ie _ ogólny nadzór 
nad realizacją zadań obronnych prżez organy admi· 

' nistracji państwowej, instytucje 'państwowe, podmio
ty gospodarcze i ,inne jednostki organizacyjne oraz 
'organizacje społeczne. 

Art. 12. 1. Minister Obrony Narodowej : 
1) dowodzi Siłami Zbrojnymi Polskiej . Rzeczypospolitej 

Ludowej, kieruje · ich rozwojem, szkoleniem i przygo-

, 
towaniem do -obrony Polskiej Rzeczypospolitej Lu· 
dow..!J, 

2) kieruje administracją wojskową ,j sprawami kadro
wymi Sił Żbrojnych oraz ' sprawa~i zaspokajania ich 

. potrzeb, w szczególn~ci materiałowo-technicznych 
i finansowych, 

3) kieruje wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, 
wychowywaniem - żołnierzy oraz sprawami zaspokaja
nia ich potrieb socjalno-bytowych, 

4) kieruje administrowaniem rezerw . osobowych dla 
celów powszechnego obowiązku obrony w zakresie 
określonym w ustawie. . 

2. Komitet · Obrony Kraju może podporządkować 
określone rodzaje wojsk lub jednostki wojskowe Mini
strowi Spraw Wewnętrznych. 

Art. 13.1. Minister Obrony Narodowej ' dowodzi 
Siłami Zbrojnymi przez: 

l) Szefa Sz.tabu Generalnego Wojska Polskiego, 
2) dowó.dców okręgów wojskowych i rodzajów ' Sił 

Zbrojnych. 

2. Minister Obrony Narodowej określa . kierownicze 
organy wykQnawcze oraz ich właściwość w sprawach 
należących do swojego zakresu działania. 

-
3. Terenowymi organami ' wykonawczymi Ministra. 

Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych 
i administracji wojskowej są : 

1) dowódcy -okręgów wojskowych, 
2) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych. 

4. Minister · Obrony ' Narodowej określa terytorialny 
źasięg działania okręgów ~ojskowych . 

Art. 14. Rada Pańslwa mianuje na okres wojny Na
czelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej. 

Art. 15. 1. Centralnym organem administracji pań
stwowej- w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony 
Cywilnej Kraju. -

-2. Szefa Obrony Cywilnej Kraju powołuje " Prezes 
Rady Ministrów na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 

3. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega Ministrowi 
Obrony Narodowej. 

4. Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju 
należy: ' 

,1..) pr~ygotowywanie projektów założeń i zasad działa
nia' obrony cywilnej, 

2) ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony 
C),:wilnej, 

3) koordynowanie określonych przedsięwzięć i sprawo
wanie kontroli realizacji przez naczelne' i terenowe 
organy administracji państwowej zadań obrony 
cywilnej, 

4) sprawowanie nadzotlt nad odbywaniem żasadniczej 
służby w o.bronie cywilnej. , 

5. Sz.ef Obrony Cywilnej Kr(iju w sprawach należą· 
cych do swojego zakresu działania wydaje zarządzenia, 

_ wytyczne, instrukcje i regul3miny. . . 
6. TerenO'.~yffii organami ot>rony cywilnej są woje· 

wodowie,prezydenci miast, naczelnicy miast; naczelnicy 
d,zielnic', naczelnicy . grilin ~raz naczelnicy ~j~st i gmin
juko szefowie obrony cywilnej ~ojewództw,miast, ąziel-
nic. gmin oraz miast i gmin. . . 

/ 

( 
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7. ' Do zakresu dz,iałania &zefów obrony cywilnej wo 
jewództw, miast, dzielnic: gmfnorlłz miast i , gmin nalet~ 
kierowanie oraz koor~ynowanie przygotowań i realizacjI 
przedsięwzięć obI ony, cywilnej prze1l instytucje pań_two
we, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 
oraz organizacje społecme ' działajllce na icb terenie. 

8. Rada Ministrów określa ' w drOdze r~T%'łdzenia 
szczegółowy zakres działania ' Szefa Obrony Cywilnej Kra·· 
ju oraz szefów obrony cywilnej 'Wojewód%tw, miast, dziel
nic, gmin oraz miast i gmin, j,* rÓownież zasady i tryb 
kierowania orąz koordynowania przeZ nich przygotowań 
i re~lizacji przedsięwzięć ' obrony, cywHnej. ' 

Art. 16. 1. Za'aania wykonY~lłne w ramach powszech
nego obowią:tku obrony przez organy, ~oty. jednost· 
ki Q.rganizacyjne oraz organizacje wymi~nione wart. , ~ 
określają ustawy i -wydane na ich podsta;'wie akty praw
ne wlaściwych organów. 

2. ' Komitet Obrony Kraju' okreŚla ogólne zasady wy
kónywania zadań . w ramach powszechnego obowillZku 
obrany przez ministrów, wojewodów i naaelników gmin 
oraz podmioty gospodarcze ' i inne jednostki organizacyj
ńe, a -także 0rganizacje społeczne. 

J . Ministrowie, wojewodowie i naczelnicy gnun orga" 
nizują wykonywanie zadań w ramach powszechnego obo
wiązku obrQny, w tym ustalaj4 szczegółowe zadania oraz 
tryb ich wykonywani~ przez podmioty gospodarcze i inne 
jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne. 

4. Rady narodowe, organy . samorządu mieszkańców 
miast i wsi, 'organy samorzlłdów pracowniczych i zawo
dowych oraz władze związków zawodowych i społectno· 
-zawodowych organizacji rolnikÓw uwZględniają w podej· 
mowa!,ych uchwałach ~dania wykonywane w ramach 
powsżechnego ' obowiązku obrony. 

5. Rada MinistrÓw określa zasady finaIl$owanfa dzia
łalności związanej z' wykonywaniem zadań w ramach {IO
wszechnego obowiązku obrony, a także może wprowa
dzać z tytułu tej działalności zwolnienia i ulgi w podat
kach i w innych wpłatach i obcillżeniach na hecz budże
tu Państwa, na które zostały rozciągnięte ~episy usta· 
wy ~ zobowiązaniach , podatkowych. 

Art. 17. Organy administracji i kierownicy jednostek 
określonych w art. 16 uwzględniają w toku wykonywa
nia zadań _ w zakresie obronności - postulaty dotYCZllce 
potrzeb Sił Zbrojnych. 'przekazywane Pr7.eZ ' Ministra Obro
.ny Narodowej lub organy wojskowe przez niego upoważ · 

lO nione, oraz postulaty dotyaące potrzeb obrony cywilriej, 
przekazywane przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju lub te-
renoweorgany obrony cywilnej. ' . 

Art. 18. 1. Kierowanie sprawami obronności w woje
wództwach należy do wojewódzkich komitetów obrony. 

. 2. WojewódZkie komitety obrony, kierujlłc sprawa
mi obronności na obszarze województw, rozpatrują jejo 
JXltrzeby w z~iązku z całok.ształtem rozwoju sPołeczno
-gospodarczego wojewó~ztwa i z innymi zadaniami pań

stwowymi. 
/ 

3. Wojewódzkie komitety 'obrony działają w ramach 
przysługujących im uprd'wnień, zgodnie z decyzjami Ko
mitetu Qbrony Kraju. 

... Rada M)nistrów fub Komitet Obronykr~iu mogą 
ustalić; że wykonywanie ok:reślon~h- zadań w zakresie 
obronności Państwaprze:t , 'terenowe organy administracji 
państwowej, podmioty gospodarcze i inne jednosłkiorga
nizacyjne orclzorganizucje społeczne' majlłce '~iedzibę na 

obs7,aT'Z,e w()jew6dztw odbywa ~ię .na zasadach i w try
bie określonych ' przez 'wojewódzkie komitetY ' Obrmy, 
Ił w zakresie obrony ·cywilnej . - pI%ez l!zefów obranl 
cywil~ej, pod bezpośrednim kierownictwem i , nadzoreD) 
tych organów. 

5. PrzewodnicZlłcymi wojewódzkichko,mitetów obro
ny są wojewodowie. 

6. I<omitet Obrony Kraju określa skład. Ulkresoraz 
zasady i ,tryb działania wojewódzkich komitetów ()bronv:. 
li także zasady i tryb powoływaniaorai zakres diiałanIa 
organów wykonawaych tych komitetów. . 

7. W posiedzeniach wojewód:zkiego komitetu obróqy 
uaestniczą przewodliiCZ4cy wojewóQzkiej rady narodo
wejoraz inne osoby na zasadach określonych przez Ko" 
mitet Obrony ·Kraju. ' 

Art. 19. Komitet Obrony Kraju może również powo
ływać swoich pelnomoc;nikow dla poszczególnych obsza'~ 
rów ' kraju lub określ«lych dziedzin . administracji' ' pań
stwowej i gospoda,rki narodowej, ustalając zakres ich 
zadań. 

Art. 20. Przepisy ustawy dotycZlłce : 

1) ministra - stosuje się odpowiednio rówhleż do prze
wodnicZlł~ego komisji lub komitetu sprawująceg'o 
funkcje naczelnego organu administracjipaństw~
wej, centralnego organu administracji państwowej. 
kierownika urzędu centralnego lub instytucji państwo
wej nie podP0f'Z4dkowanej naczelnemu organowi 
administracji państwowej, prezesa (zarządu~ banku. 
zarZlłdu centralnego zwillzku spółdzielczego oraz za
rządu głównego organi~cji społecznej. 

2) wojewódzkiej rady narodowe] - sto.Śuje się rów
nież do Rady Narodowej Miasta StoleCznegą Warsu'
wy, Rady Narodowej Miasta Krakowa i Rady Naro
dowej Miasta Łodzi, , 

J) wojewody - stosuje się również do prezydentów 
miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, 

4) naczelnika gminy - stosuje się również do prezy,-, 
danta miasta, naaelnika miasta. n~czelnika dzielnicy 
oraz naczelnika miasta i gminy, 

5) podmiotów gQspodaro:ych - stosuje się . do .os,ó.b 
prawnych i fizycznycJl prowadzących Qziałalność 
gospodarczą · 

DZIAt II 

AclmlDfstracja rezerw o.obowych 

Rozdział 1 

Włałclwołi: organów 

Art. 21. Administrowanie rezerwami oso\)owymi d'la 
celów powszechnego obowiązku obrony obejmuje: 

I) przeprowadzanJe rejestracji ,i poboru obY,,!ateH, 
2) określanie zdolności . do służby wojskowej, 

, J) przeznaCzanie do :' 
a) służby wojskowej, 
b) służby w ' obronie cywilnej • 
c) służby w 'jednostkach zmilitaryzowanych. 

4) uzupełnianie Sił Zbrojnych. . 
5) prowadienie ewidencji, wojskowej. 
6) wykopyWanie innych czYnno$ci w tym zabesie. 



.Ąrt. 22r 1. Administrowanie rezerwami ' osobowymi. 
· z WyjątkieQl ' pr~eprowadzania rejestracji i poboru oby
wateli; należy 'do Ministra Qbrony Narodowej. .. 

2. Organąmi wojskowymi właściwymi w sprawach 
(Określonych w ust. 1 są dowódcy okręgów wojskowych 
oraz szefowie wojewódzkich sztabów wojskoV{ych, którzy 
zadania w tym zakresie wykonują przez wojskowych ko· 
mendantów ' uzuPełnień . - .' 

3. Wójskowe komendy użupełnień są terenowymi de-
legaturami ' wojewódzkich sztabów wojskowych. ' 

4. Minister Obrony Narodowej określa terytorialny 
zasięg d.ziałania wojskowych komend uzupełnień. 

. Art. 23. 1. bo przeprowadzania czynnoś,ci związa
n)'chz wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony 
oraz do współdziałania z organami wojskowymi w za:· 
kresie określonym wart. 22 są właśCiwe terenowe orga
ny administracji państwowej. 

2. W sprawach dotyczących spełniania powszechne
go obowiązku obrony przez obywateJi zamieszkałych lub 
przebywających za granicą oraz współdziałania w ty·m 

· 7.akresie z organami wojskowymi są właściwe polskie ' 
· urzędy. konsularne. 

, " 3. Instytucje państwowe, podmioty gospodarcze 
i inne jednostk,i organizacyjne ' oraz .organizacje społeczne 

'są obowiązane do współdziałania z organami wojskowymi 
j ' właściwymi terenowymi organami administracji pań
stwowej w zakresie administracji rezerw osobowych oraz 
do ~ykonywan~a związanych ' z tym .czynności określo
nychw ustawie' i przepisach wydanych na jej podstawie. 

Art. . 24. 1. Organami właściwymi do orzekania 
o zdolności do służby wojskowej są komisje poborowe 
i wpjskowe komisje lekarskie , 

2. Minister Obrony Narodowej w por.ozumieniu z 
Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określa kategorie 
zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej , 
zasady badąnia i - orzekania o. tej zdolności oraz zalicza
~ia do poszczególnych kategorii, jak również właściwość 
komisji ' poborowych w ' tych sprawach. 

3. Minis ter ' Obrony Nar090wej określa ' właściwość, 
sklali i tryb postępowanie. wojskowych komisji lekarskich. 

Art. 25. \. W przypadkach określonych przez Mini
strów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodo
wej o zdolności do służby wojskowej i ' zaliczeniu do od, 
powiedniej kategorii tej zdolności może orzec po prze
prowadzeniu przeglądu' lekars)dego ' również lekarz spo
łecznejsłużby zdrowia, wyznaczony przez terenowy _organ 
administracji państwowej o właściwości szczególnej w 
sprawach zdrowia stopnia podstawowego. 

2. Od orzeczenia wydanego 'w trybie określonym , w 
liSt. 1 -osobie zainteresowanej -przysługuje w tenninie 
czternastu dni od - dnia wydania. tego . orzeczenia odwoła
nie, które podlega rozpatrzeniu przez komisję poborową 
lub wojśkowąkomisję lekarską ,stosOwnie do ich właści
wośCi: Wojskowy komendant uzupełnień kieruje tę osobę 
de , komisji w celu wydania orzecżenia. Uprawnienie to 

. przysługuje mu również z ' urzędu. jeżeli nie zgadża się 
',z orzeczeniem wydanym w trybie określonYm w ust. t. 

3. , Ministrowię Zdrowia i Opieki Sp<)łec.~e;i o~az 
Obr~y Narodowej ' okTeśląją zasady. iSl>959b ,przepJo

.~wad1l:ćiriiaprzeglądów lekarskich dla €;elóWPQwszechnego 
obą':Yi~~k'ifób!'1)ńy j)ia~ żakres' yrzeprowaaZia'Dych ' badań. 
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Poz. 207 

4. Lekarzom dokonującym przeglądu lekarskiego oraz ' 
śrEidniemu persońelowi medycznem:uza udział w tym prze
glądzie przysługuje wynagrodzenie w wysokosci i na za
sadach określonych prze i Ministra Zdrowia i Opieki 'Spo
łecznej w 'porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki 
Socjalnej. 

5.. Koszty przeprowadzania przeglądu h~karskiego po· 
krywa się z budżetu właściwej rady narodcwej stopniu 
podstawowego. 

Art. 26. Orzeczenie o zdolności do służby wojsko: 
wej może być zmienione przez kómisję poborową lub 
wojskową komisję lekarską z urZędu w każdym czasie 
albo na prośbę osoby zainteresowanej, jeżeli w stanie jej 
zdrowia powstały istotne zmiany . 

Rozdział 2 

Rejestracjił l pobór 
\ 

Art. 27. t. Mężczyźni, którzy w danym roku kalen
darzowym kończą osiemnaście latżycid . (przed}>oborowi), 
są obowiązani zgłosić się de rejestracji w określonym 

terminie i mie1scu. 

2. Rada Ministrów może w ' d'rodze rozporządzent.a 
wprowadzić obowiązek zgłoszeńia się do rejestracji męż
czyzn, którzy w danym- roku kalenrlarzow,ym kończą sie-
demna§cie lat , życia. ' 

3. Przedpoborowi, którzy nie dopełnili obowiązku 
zgłoszenia się do rejestracji w ,określonym termi,nie 
i miejscu, są obowiązani ' to uczynić niezwłocznie po. usta
niuprz9szkody. 

4. Rejestrację przeprow.adza się .łącznie z przeglądem 
lekarskim przedpoborowych, mającym na ceiu ustalenie 
ogólnego stariu ich zdrowia. Przepisy .art. 25 ust. 4 i Ęj 
stosuje się odpowiednio. 

5. Minister Spraw WewnętrZIlych w porozumieniu 
z Minist~ami Obrony Narodowej oraz Zdrowia ,i Opieki 
Społecznej określa w drodze rozporz:ądżenia ' zasady 
i tryb przeprowadzania rejestracji przedpoborowych ' po
łą·czonej z przeglądem lek~rskim, sposób wzywania ich 
do ,reJestracji. zasady prowadzenia ewidenCji przedpobof'o 

. wych o,az właściwość opganów w tych sprawach. 

Art. 28. 1. W razie stwierdzenia u pct.edpoborowego 
w czasie przeglądu lekarskiego schorzeń, które powodują 
czasową niezdolność do służby wojskowej, organ przepro
wadzający rejestrację powinien zapewnić przedpoborowe 
mu pomoc leczniczą, a ~w miarę potrzeby skierować go ,do 
zalCładu społeczneg0' służby zdrowia w celu leczenia. Na 

'dokonanie za biegu leczniczego związanego z ryzykiem 
dla życia lub zdrowia wymagana jest zgoda przewidziana 
w odrębnych przepisach. -.... 

2. Koszty prz-eja.zdu przedpoborowych skierowanych 
na leczenie oraz koszty pobytu ich i leczenia w zakładzie 
spc:łecżnym służby zdrowia pokrywa się z budżetu właści 
wej wojewódzkiej rady narodowej. 

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozu
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej określa zasady 

. i trXb kierowania prz.ectpoborowych na leczenie do za
kładów społecznych sh.tżby z,drowia. 

Art. 29. L Mężczyżni. którzy w danym roku kalen
daTzowym kóńcżą dziewiętnaście. lat żyda {poboro'wi}, są 
obowiiliiirti . '>,lawlC się do :poboru .w ok,reślonym t.ernlinie 
,L~iej~C1.l. '. . . . 
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2. Rada , Min'istrów m'oż~. w drodz~ rozporządzenia 
wpr.()wadzić obowjąze,k stawienia l'iię do 'poboru mężczyzn, 

, którzy w danym roku kalendarzowym kończą osiemnaście 
lat życi 3.. • ' 

3. Do .poborumogą się stawić również 'ochotnicy, 
którzy ukończyli siedemnaście lat życia; 

. 4. Poborowi, którzy nię 'dope)niIi Ob;ówi!lzku stawie, 
nia się do poboru w określonym 'terlliińi;- i miej:;cu,są 
oboWiązani' , to uczynić , niezwłącznie po ustaniu prze
!,!zkody, 

5. W razie niestawienia się do poboru' bez uzasad
nionych powodów zarządza się przymusowe dowowadze
nie poborowego. ' 

,6." Obowiąz~j.{. stawienia się dó poboru trwa, do k'ońca 
reku kalendarzowego, w którym poborowy kończy dwa-
clzieściacztery laŁa ' życia. ' ' 

Art. 30. I. Poboro~i slawi'ają się przed i rejono\'ł'ą 
komisją poborową właściwą ze względu na miejsce ich 
pobytu stałego. Poborowj zameldowani na pobyt czasow.y 
trw,ający ' ponad , 2 miesiące stawiają się prźed koniiśją 
poborową właściwą ze względu n'a ' miejSce tEi'go pobytu~ 

.. 
2. Pobopowi', którzy w okresie ' od dnia .ogłoszenia do 

dnia, r'ozpoczęcia poboru ~enili IńieJsce pobytu stałego 
lubpOl>ytu czasoweg'o trwającęgo ponad 2 miesiące, zgła
szają się do terenowego organu admip.istracji państwowej 
stopnia podstawowego wła:ściwegoze względu na icti 
nowe miejsce pobytu ,s'tałego lub pobytu czasowego trwa
jącego ponad 2 miesiące. Organ t~n wyznacza im miejsce 
i termin staw.ienia si~ do poboru. 

3. Poborowi. którzy po rozpoczęciu poboru na danym 
telenie zamierzają zmienić 'mrejscepobytu stałego lub po
bytu czasowego trwającego również do dwóch miesięcy. 
stawiają się do poboru prZed opuszczeniem miejsca do
tychczasowego pobytu. 

, 4. Przepi§y us'1.1-3 stosuje się również do ochot
ników. 

Art. 31. Męż~zyzn:i przyjęci na śtudia do ~zkół wyż
szych; w których począwszy od pierwszego róku studiów 
prowadzi się 'zajęcia wojskowe, są 'obowiązani stawić się 
do poboru, chociażby nie osiągnęli wieku określonego w 
a,rt. , 29 ust. I lub 2. 

Art. 32. Mężc'zyżni. którzy z jakichkolwiek powodów 
nie sŁawili się ' do poboru do końca roku kalendarzowego, 
w którym nkońcźyli ' dwadzieścia cztery lata 'życia, są 
oboWiązani, ~łosić się do wojskowej koomendy uzupełnień 
właściwej ze względu na ich m'iejsce pobytu stałego (za
mieszkania) , lub pobytu czasowegóponad dwa miesiące 

w celu uregulowariia stosunku do powszechnego ' obowiąz
ku obrony. -Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 
sześćdziesięciu lat życia . ' 

" Art., 33., 1. ~obór zarządzają Ministrowie Spraw Wec 

:wnętrznych i Obrony Narodowej. 

2. Pobór przeprowadzają wojewodowie przy współ
udziale szefów wojewódzkich sztabów , wojskowych' oraz' 
naczelników gmin, 

Art. 34. 1.Wojew09ówie , powołują w porózumieniu 
z szefami wojewódzkich sztabów ' wojskowych wojewódz
kie i rejono~e komisje p0b.0rowe. 

2. Rad~ 'Ministró~ " ok(~ś)a ~ , drQdze r~zpoiządz~nia 
s.klad wojewódzkich ' i reJoil~wych ' komisji poborowyćh. 

\. 
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3. OS,obom wchodząc~ w skład komisji p\oborowych.;; 
oraz pers(lnelowi medycznemu i pomocniczemu za, udział , " . 

w pracach komisji ' i za badania specjalistyczne ,przysłu: ,< 
guje wynag;!Xizenie. ~wysokoś,ci i.na zas~cta<:h .określo.! ,,;; 
nych przez Radę M1Dlstrów. > ' / , '" 

Att. 35. 1. Zwierzchni nadzór' nad przepr'owadza-' 
niem 'poboru sprawuje Minisler Spraw Wewnętrznych. ' 

• 2. Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem c.;;; 

poboru sprawują wojewodowie. 

3. Kontrolę przeprowadzania poboru w sprawach ' 
określania zdolności do służby wojskowej oraz zakładania ' 
ewidencji wojskowej wykonują M inister Obrony Na'rodtl
'wej i podległe mu organy. Wnioski organpw wojskowych 
w sprawach objętych kontrolą podlegają rozpatrzeniu 
przez wojewódzką komisję poborową lub o-rgan, który ją ' 
powolał. ' ' \ 

Art; 36. 1. Do zakresu działania rejonewej komisji 
poborowej należy: 

1) badanie stanu zdrowia poborowych oraz; innych osób 
w przypadkach przewidzianych w ustawie l.ub prz,Q~ 
pisach \yydanych na jej podstawie i orzekanie o ich 
zdolności do służby wojskówej, 

2) orzekanie o udzieleniu }>obor,owym odroczenia 
niczejsłużb~ wojskowej ze względu na: 
a) konieczność sprawowania bezpośredniej 

naa- c:4onkięm rodziny, 
b) prowadzenie gospodarstwa rolnego, 

3) orzekanie o uznaniu poborowego za jedynego 
-eiela rodziny, , 

4) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych 
bie określonym wart. 25 , ust. L ' 

'<. ' 

zasact-:. 

opieki 
',' 

żywi~ 

vi try-

5) rozpatrywanie wniosków poborowych o skierowanie 
do służby zastępczej. 

2. Do ·zakresu działania wojewódzkiej komisji -pobo-
rowej naleiy: 'Z,," 

J) nadzór nad działalnością rejonowych 
rowych, 

2) rozpatrywanie sprzeciwów i ' odwoł.tń 
jonowych komisji poborowych, 

komisji pobo':-, 

od, orzeczeń re- ?, 

3) . rozpatrywanie odwołań poborowych lub przeclpobo- " 
rowych od orzeczeń wojSkowych komisji lekarskich ,' 

' o zdolności do służby wojslwwej, wydanych z urzę- ' 
. du w przypadkach 'określonych w -art. 26. 

'Art., 37. I. Odroczenia zasadniczej służby wojskp
wej udziela się ze względu na konieczność sprawowania 
przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem" , 
rodziny, który nie ukończył sz,esnastu lat życia ' lub- 20'- , ' 
stał zaliczony do I grupy inwalidów. 

2. Odroczenia. mo~na udzielić ze względu 'na: 

,, 1) utrzymywanie rodziny, jeżeli poborowy wstał )Jw",
ny przez rejonową komisję poborową za jedynego 
żYw;iciela rodziny, ' ' 

2) , pobieranie nauki w szkole średniej albo pOlicealrięJ 
w systemie dziennym lub wiecwrowyni, 

3) wykonywanie ' zawodu wprzedsiębiorstwi-e , państwo, - "" 
wym realizując.ym szczególnie ważne ' ządania . pro-

, dukcyjrie, 

4) prowadzenie , gospodarstwa rolnego, jeżeliprówadze: 
nie tego góspodarstwa jest uza.1eżnióne ,od ~gpistej 
pracy poborowego. ' , 

/' 
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';' 3. 9droczenia zasadniczej służby wojskowej ze 
względu na utrzymywanie rodziny, pobjeranie nauki lub 
wykonywanie , -zawodu udzielają wojskowi , ko.mendanci 
uzupełnień. 

, .ol,' Decyzja wojskowego ~ ~onielldanta \lzupełnień w 
sprawie otlIoczeniazasadniczej słu~by wojskowej jest 
QstateCzna; powinna ona być . niezwłocznie . podana do 
wiadomości Poboroweg,o. Decyzja ta może być zmieniona 
przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. z urzędu , 
jeżeli została wydana z,naruszeni'em przepisów prawa. 

5. Nie udziela .się odroczenia w przypadkach określo · 
ny,ch w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli spowodQwałoby- to nieod
bycie ' przez po 'borowego zasadni~zej służby -wojskowej. 

, 6: Rada Ministlów określa w drodze rpzporządzenia 
szi::ź~góldwe warunki i zasady, udzielania odroc~ń żasad
~Jc~eł słu~.by, .~oj~k~we! ~ra~ ~zna:wania poborowych za 
Jedynycll zyw'JCleh IPdzm. ' " 

. 1. Rada Ministr~w określa córoczrue liczbę poboro
wych" którym mogą , być udzielone odroczenia zasadni~ 
czej służby wojsko~j ze względu na wykonywanie za
:wodUJ oraz resorty i lzawody, w których odroczenia mogą 
llyć . ud~iełane. 

, 'Art. 38. ' t. Odrlczenia zasadniczej słliżby wojskowej 
udziela się VI zasawe na ' pkre,s jednego roku. Minister 
qpf'ony NarQdowej Ploże ustalić przypadki, w których 
c~lroczenie udzielane jest na dłuższy . okres ' czasu. 

. 2. PoMrowy k(rzystający z odrOCzenia jest obowią
zany, stawić, się po upływie okresu odroc'zenra przed re· 
jonową komisją p~orową, a gdy ,kómisja ta nie urzę
lIuje ,- z,głosić , si~ do .terenowego organu adm!n,istracji 
państwowej o. właciwośd szczególnej w sprawach spo· 
łeczno-administracy,pych stopnia . pOdsta'wowego, który 
wskaże mu 'termin miejsce stawienia się do poboru. . '.' , 

, Art!: 39. 1. Wrdzie stwierdzenia. u poborowego czoa
'sowej nięzdoJńości do służby wojskowej ze w;t;ględu na 
stan z(lrowia komHa . poborowa może zarządzić skiero
\vanie' :go' do zakłału. sp.ołecznego s.łużby zdrowia w celu 
lątt!!Bia. Jeżeli w nyśl obowiązujących przepisów d<>.k0 -

'h.an~e .zabiegu lec~czego .·ze względu na związane z . nim 
ryzylf:o dla życia lub zdrowia Wymaga zgody zaintere
·sowanego,. poboroW nię może być poddany temu zabie · 
gowi bez swej z9<PY. ,. .' 

. 1:. Przepisy art, 28 ust. 2 i 3 stosuje się odpo~iednio. 
~, - ~'. # ' • • ., '-. 

.J\r4 .0. 1. ' Olleczenie rejonowej -komisji poborowej 
powinno byŚ ni.ezvłoczńie podane do wiadomościpobo
rowego. 

2 . . 0d orzecze~a rejonowej k,?misji poborowej przy
słqg)lje p.obgrowenu odwołanie do wojewódzkiej, lf:omisji 
pobąro~~J. Wnieąe1}ie odw<,lła~ia ~ z ' zastrzeżeni~m 
przepisu art. 199 tliŁ. , 2- .nie wstrzymuje powołaniapó~ 
borowego do służ;y. , ' • 

3. Czlon!>.on;L .rejonÓwej komisji. poborowej "przysłu· 
guje prawo wnoszenia do wojewódzkiej- komisji poboro
,vej sprzeciwów 01 orzeczeń rejonowej komisji poborowej. 

4. Prawo wnoszenia sprŻeciwu do wojewódzkiej ko
misji poborowej od orzeczeń rejonowej komisji poboro
)vej w sprawach o*reślania idO)ności do służby wojsko
wej , przysługuje r:ównież organom podległym Ministrowi 
06ronY' N~rodowej upFawnionyIń do kontroli. przepro
wadzania poboru. ' 

5. Odwołania i. sprzeciwy mogą być -wnoszone w ter
minie 'czternastl! <llii od dnia wydania orzeczenia przez 
rejonową kómi$ję poborową. 

Art. '.1. 1. Wojewódzka komisja poborowa ma'Że 
wskUtek wńi~sionego ' odwołania lub sprzeciwu albo w 
trybie nadzoru zmłenićlub uchylić każde on:eczenie· re-
jonowej komisji poborowej. ' 

2. Oneczenia wojewódzkich .komisji poborowych są 
ostateczne. 

Art. 42. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej 
o · zdolności do służby wojskowej, wydanegO' z uaędu 
w przypadkach określonych wart. 26, przysługuje pobo
rowemu lub przedpoborowemu odwołanie ' do W0jewódz· 
kiej komisji poborowej. Przepisy art. 40 ust. 1, 2 i 5 oraz 
art. 41 stosuje się odpowiednio. 

Art. 43.1. ' MInister Spraw Wew:nę~rznych może uchy
lić w trybie nadzoru ostateczne orzeczenie komisji pobo
rowej wydane z naruszeniem prZepisów prawa . . 

2. Komisja póborowa, której orzeczenie 'z~fało uchy
lone, lub inna komisja poborewa wskazana płzez Ministra 
Spraw Wewnętrznych rozpatruje sprawę ponownie i wy-
daje nowe orzeczenie. ' 

Art. 44. Ministrowie Spraw' Wewnętrznych i Obrony 
Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowra i Opieki ' 
Społecznej określają w drodze roz.porządzenia spos6b" 
wzywania do pobcru, dokumenty, jakie poborowi powinni 
przedstawić przy poborze, sposób przygotowania .i pr~
prowadzenia poboru. <;zynności organów administrćlcji 
państwowej w tym zakresie., tryb , postępowania przed 
komisjami ' poborowymi , oraz obo.wiązki i uprawni.ema 
przewodniczącego i cz!onkó,w tych, komisji~-

Art. 45. Poborowych uzn"nych- ;a zdolnych do służby 
wojskowej wojskowy komendant uztipełnien przezrrącza ' 
de służby uwzględniając potrzeby wojska, otz~czenie ko
misji poborowej, kwalifikacje zawodowe oraz w mj<ar~ 
możności życzenia poborOwych. Zasady przeznaczania po
borowych do służby określa Minister Obrony Naródówej. 

Art. 46. 1., Poborowych nie powołanych do zasadni
czej słu~by wojskowej dO' końca roku kalendarzowego, 
w którym ukońc7;yłi d-w'adzieścia cztery laŁa . życia, woj~ 
skowy komendant u2',upełnień przenosi do r~zerwy. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do poborowych, 
którzy: . ' 

l) nie mogli być powolam d.o zasadniczej 'służby woj~ 
skowej w terminie określonym w ust. l z powodu 
oeroczenia zasadniczej służby wojskowej łub uzna
nia ze względu .na stan .:zdrowia za czasQwo riiezdoJ
nych do siużby wojskowej al/bo ' zJ()źe~ia: , wniosku 
o skierowanie do odbycia służby -zastępczej, 

2) z przyczyn niezależnych od organów wojskowych 
nie mogli być powołani ' d.o tej ' służby w terminie 
określonym w ust. 1 ze względu na: . 

a) odbywanie katy pozbawieniawoln.ości, 

b) (l,rzeczenie kary ' pozbawienia praw publicznych, 
c) umieszczenlew ,ośrodku przystosowania ' społecż'

neg-o, 
. dl czasowe przebywanie za granicą, 
e) niespełnieniewojskowego obowiązku meldunko-

wego, ' 
f) niezgłoszeme się do poboru 'd:Q końca roku kalen

d~rzowego, w którym ukończyli dwadzieścia czte~ 
ry lata życia, .' . 

~ po upływie terminu określonego ' w ust. 1 zostali 
.J 

skreśleni z listy studentów szkoływyższ.ej; 
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3. Poborowych, o których mowa w ust. 2, nie powo
łanychdo zas~dnl.~~ej służby . wojskowej, przenosi się do 
rezerwy z kcńcem roku kalendarzowego, Vi którym ukoń
czyli dwadzieścia osiem lat życia . ' 

4. Millister Obrony Narodowej może zarządzić przE;
niesienie części poborowych do rezerwy przed ukończe
niem przez nich wieKuokresloneg,o w ust. 1 i 3 .. 

Art. . 41. 1. Kobiety posiadające kwalifikaćje przy
datne d; służby wojskowej i uznane za zdolne do 'tej 
służby mogą być przeznaczone ; do służby wojskowej. 

2. Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do 
słu~by I wojskowej mogą być poddane óbowiązkówi sta,
wienia się do poboru, poczynając od początku' roku ka-, ' 
lendarzowegó. w którym kończą osiemnaście lat życia
do końca· roku kalendarzowego. w którym koflCZą dwa
dziEiścia cztery lata. Kobiety te mogą być uprzednio po4-
dane obowią~owi stawienia się -do rejestracji. 

3. Obowiązkowi sŁawienia Się do poboru podlegają 
k()biety przyjęte n,a studia 90 szkół wyższych, w których 
są prowadzone zajęcia .wojskowe s tudentów. jeżeli mają , 
one, odbywać te zajęcia. 

4. Do rejestracji i poboru kobiet ,stosuje sięodpo. 
wiednio pr2';episy art. 27-30, 32-,36 i art . . 39-'--44. , , 

, 5. W stosunku do kobiet, które ukończyły dwadzieścia 
cztery lata życia i posiadają .kwalifikacje przydatne '. do 
służby wojskowej, orzeczenie o zdolności do tej służby . 

, może być wydane również w trybie określonym w. art. ~5 
nst. 1. ' , 

_ '6. Min,ister Obrony ' Narodowej określa kwalifikacje 
lwbiet przydatne do słu~by wojskowej; zasady i tryb przę" , 
znaczania kobiet do słu'żby wojskowej i przenoszenia ich 
do rezerwy oraz , organy wojskowe właściwe w tych, 
sprawach. 

' A~t. 48. Koszty stawienia' się d~ rejestracji i 'p(>boru 
oraz w celu uregulowania stosunku do powszechneg.o 
obowiązku obrony ponoszą osoby obówiązane do stawie
nia się . 

Rozdział 3~ 

Ewidencja ' 

Art. 49. 1. ', Wojskowe komendy uzupełnień prowadzą 
ewidencję wójsko~ą osób , podlegających obowiązkoWi 

- służby wojskow~j. ", 

2. Minister Obrony Narodowej ~kreśla zakres i spo
sób prowadzenia',(ewiqencji wojskowej. 

Art. ,50. 1. Instytucje państwowe. PÓdIń.ioly gospo, 
d ,areze. i inne." jędnos~ki organizacyj11e oz:az organizaćje 
EpołecżDe są obowiązane: '" ~ "" 

I) 40 ' uwzględriiania w prowadzemej przez siebieewi-
dencjiprcicowników lub osób pob,ierających naukę 

i:, , da~yehdot;yczących stosunku ty~h osóbqA 'powszech-
l nego' obowiązku obrony. " . , 

1 2) -do współdziałania ' z woj~owymi komendami uz.upeł
\ . .pień oraz organami. pl'zeprowadzającymi rejestrację 
\ przedpobOliowych 'w~akresie pr6waqzonej przez te 
\ ' kOmendy i ,organy ewidencji, a w tymqo przekazy

wania określonych ,danych~ dQtycz.ącycłi ~ właściwości 
-osób pedlegających .' obowiąz~owi ' slu~by wojskowej, 
mających. znaczen~e .dla spełiłiania tego obowiązku. 

( 

2. Prezes Rady Ministrów określa: 

l) zakIes, zasady i spOsób pLOwadzenia ewidencji, Q 'któ,~ 
' rej mowa w ust. 1 p~t 1. oraz organy upravJnione d~ 
jej sprawdzania. ' 

2) zasady współqziałania instytucji, podmiotów. J ednO'
stek organizacyjnych i organizacji. o których ,mową 
w ust. 1. ~ 'wojskowymi komendami uzupełnień i or ga1 
nami przeprowadzającymi rejestrację oraz zakres dii ~ 
nych, podlegających Iprzekazaniu i ' katego.rie oso!.>" 
który~h ' one dotyć~ą. . 

, ",,', 
Art. 51. 1. Wo.jskowe komendy uwpełnień lub o.rga: 

n~ prze,prowadzające, rejestrację , prze'\P0borowych ~ z'~j 
wladamlane: r" ,-,',,' I _ 

1) przez sądy i · jednostk.i Olganizacrjne Prokuratury ~ 
o zastosowaniu tymczasowego tresztowarii .a ,. woj)ec 
osób podlegających , o.b~wiązkow~ służby. WOJSk. owej: 
a przez są~y - również , w określonym zakresi.e 
o prawomocnym skazaniu tych ~ó~ . 

2) przez , zakłady karl}e i, popra.w'fe',- areszty śledcze, 
" oraz p~zez ośrodki przystosówfia ~PQłeczD~g.o ,;'. :>, 

o' osadzeniu . w zakładzie karny~ lub ares7;Cie, } led,." 
czym ,oso~ pó~legających bbowiązFQwi służby woj~k~1 
,w,ej l ub o umieszc~~n.i~. , t~ki. 'ch O!\,>.b ,w ~aKładZl.·e _; :p~; 
pra wczym albo w osródką", przys~sowama społeczne

,go oraz o zwolnieniu y z 'tego ~kładu. aresz.tu . hli>: 
ośrOdka, : , 

3) przezkoJegia do spraw· Wykt o.cze\ :::.:. w okreŚlónym. 
zakręsie o prawomocnym ,ukaran i\ przedpo'!iofoW,yct.:' 
i poborowych. . i , > '. ' 

,2. Minis~r~wie ' Sprawiedi~wo.ści, ~rony Naródow~j:: 
' Spraw Wewnę~~yc!J. , ora,z Pro.kurator ~eneralny Pol~kfei 
~~eczypospolitej Ltidowej ok.-reślająz<kres zawiado~ j'eń(: 
o których ~owa ' w , ust. I. oraz sposób 1 terminy ich prz~-.' 
syłania. ' / I 

Art. 52. 1.0sobypodlegają<:e ~wszechnemu o bo:,. 
wiązkowi obrony, są obowiązane doosjbistego . zgłaszan~ll" 
sręD'a wezwanie , 'właściwych ór.gaQów r-v sprawach' do.t~c 
czącychtego obowiązku w termiIi,je i Iiiejscu określonytJl' 
w we~waniu oraz "di:> po.ddania . się w rłie potrzeby :~atl~~ 
ni om' lekarskim lub przeglądowi leka»kiemu. 

' 2. Pr~Co.wnicy ,wezwani do osobisbgo zgłoszenia~l:~ 
w sprawach dQtyczących pov{szechne~ obowiązku obro" 
llY: zachQw;ują pr~wo do ' wynagr. odzEmi\ od zakładu ' pr:dt;y 
za czas 'pracy opuszczony z' powodu ~ezwania . " 

" 3. Koszty przejazd~ do miejsca Ja~ienia ' się ~ , P'~i 
wrotudo miejsca ~bytu, stalego (za1 eszkania) lub,' po; 
by tą ,czasowego ponad dwa miesiące 'Ofób wezwanych Jio. 
osobistego zgłoszenia się . ponoszą' Qrg~, y wzywające; ' 'je
żel~ o.dległo.ść p. rzekr. acza d\r. ądzieśeia pięć k. iIometr. ÓW'.' 

4. ' Jeżeli wezwanie do stawienia s i- następuje wskU:-' 
tek · ~iespełnienia ' lub nienależytego s łnienia.z ,winy: 
csoby· wezwanę,j( ,0bowiązk:6w określOl!ych w ustawię,' 
koszt y "'J}1zejazdu ponosi osoba wezwa~a. . ,( . \ - . , . , 

,Art. 53. 1. . OsoDy pt>cliegające obo.wiązkowi służby 
wojskowei ,są , Qb0v.:!ąz,:ine do: ' 

, . l , h 
' li spełniania wojskowego obow,ią~ku meldunkowego 

• polegaj'ącego 'na. zgłaszaniu terenowym organo.m adm1~: 
nistracjipaństwowej o ·· właśCiwQści sz~żególnej.· w 
sprawach społeczno-a'dminisŁracyjnycp stopnia pod
stawowego lub ,. w;ł~ściwymorganorn wojsk,owym: 
mlian miejsc'a pobytu. im'ienia, ,~zwiska, ' wyksitał~ 

, cenia i zawodu, " ' . . " 
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2) uzyskiwania Vi ok;eślonych przypadkach ,zezwolenia 
właściwego organu wojskowego na 'pobyt czasowy za 
graIucą. 

I , . 

2. Terenowe organy ' administracji państwowej Q wła-
śdrwoścr szczególnej w sprawach spofeczno-administracyj

. nych stopnia podstawowego przyjmują zgłoszenia zamel .. 
dowania: 

1): od os~b podle.g;ąjąc..ych wojskowemu ' obowią~owi 
meldunkowemu - po uprzednim spełnieniu obowiąz
ku wymeldowania z miejsca pobytu staiego lub po
bytu czasowego trwa1ącego poriad dwa miesiące, 

2) od osóp podlegających 'Obowiązkowi zgłoszenia się 

qo poboru - od dnia rozpoczęcia poboru -- ponadto 
po spełnieniu tego, obowiązku. ~ 

i ' :L:ołnielze zwoinieni z zasadniczej służby wojsko- ' 
, I wej przedterminowo, w -trybie określonym wart., 99, są 
, obowiązani do uzyskania ' zezwolenia dowódcy jednostki ' 

wojskowej na zmianę miejsca pobytu; 'Obowiązek ten ' 
trwa , do czasu przeniesjenia do rez'erwy. " 

4. , Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw We
wnętrznych określają w drodze rozporządzenia zasady, 
zakres i tryb ' spełniania obowiązków, Q których mewa 
w ,ust. 1::-3, oraz oJ'gąny w,łaściwe , w tych sprawach. 

Art. 54. ' 1. Osobol,Il objętym ewidencją prowad7.0n4 
prze7< , wojskowe komen<ły uzupełnień (art. 49) wydaje się 
wojskowe dokumenty osobiste dla potrzeb powszechnego 
obowiązku obrony. 

2. Minister Ołjrony. Narodowej określa rodzaje 
i ~ wzory wojskowych d'Okumentów osphlstych, organy 
właściwe do ich wydawa1? i a oraz zasady d-okenywania 
wpisów w tych , dokumenta(;h. 

3. ~ Wojskowych dokum.entów osobistych nie wolno 
przenosić. p~ewozić ani przesyłać ~a granicę. 

4. ,Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Mi
nisbem Spraw Wewnęuznych określa sposób doręczania 
wojskowych dokument~w ' osobistych, tr1b poStępowania 
w razie ic_h ' utraty, :z;niszczenia lub nieprzyjęci'a oraz organ, 

'-któremu osoba. wyjeżdżająca 'za prańicęjest obowiązana 
złożyć wojskowy dokument · osobisty na przechowanie. 

DZIAŁ III 

Przysposobienie wojskowe 

Art , SS. ,' 1. Przysposobienie wojskowe ma na celu 
' przygofuwanie młodzieży , męskieł do odbyeia służby 
waiskc>wej poprzez ' szkolenie w zawodach- i specjal
nościach pr~ydatnyc::~ w służbie ' wojskowej. 

, " 
Z~ . Prz.ysposobie·nie wojskow,.e prowad'zą stowarz,ysze-

ni<;l:' wyższej' użytecz.nóśii i innę 'organiZ'~cje społeczne, 
. któ~ych statuty przewidują dzi.ałalność -w żakresie obro~. 

: ności lub uprawian.ia dzieCizin sportu mających zna€zenie ' 
obronne, okreśiohe przęz Ministra Obrony- Narodowej w 
poroz-umieni'u z organami naczelnymi tych stowarzyszeń 
j- organizacji. 

Art. 56; . l. Obowiązkowi odbycia przysposobienia 
wojskowego podlegają- przedpoboro.wi i -pobolowl..którzy: 

l); zosŁaH umani za zdolnych do: służby, woj~kowej. 
2} odpowiadają warunkom psychofizycznym wymaga~, 

nym w' określonym 'zawodzie lub specjalności, sto- ' 
s.ownie do odrębnych przepisów. 

3:~ nie pnekroczyH dwudziestu lrzech lat życia, 
4} nie uczęszczają do ' szkół. , 

',. .. ' 

/ 

Poz,. ~201 

2. Obowią~k. o którym mowa w ust. 1" powstaje 
z dI;li'em powołan*a przez woj,kowego komeądimŁa\)Zupeł-
nień . d~ 'odbycia tego przysposobienia. . 

3: Mężczyźni nie objęci obowiązkiem przysposobie
nia wojskowego mogą zgłaszać się '()Cllotniczodo odbycia 

- tego przysposobienia pb .• kończeniu s,iooemnastu lat życia. 

Art. 57. 1. 'Mężczyźni przewidzial!i do ' odbycia prz.y
sposobienia wojskowego, którzy nie stawali jesżcze do 

-poboru, są . obowiązani stawić' się do poboru na wezwanie 
imienne. 

2. Wydanie otzeczenia Q niezd:Olności do służby 
wojskowej, przoopoborowego albo ochotnika młodszego 
wiekiem nIe zwalnia ' ich od 'obowiązku stawienia się do 
poboru w \ Łer~nach ustalonych . igodnie 2;' art. 29 ust 1 i 2. 

Art. 58. 1. Przysposobienie wojskowe .polega na od
bywaniu zajęć szkoleniowych 'na kursach kierowców'sa
mochodowych, nurków i płetwonurków, skoczków spado
chronow~ych, pilotów ora.z kandydatów na podoficerów 
zasadniczej służby wojskowej, organiżowanych wzasa
dzie w ciża~ie wolnym od pracy. z tym żę co ' najnUiiej 

' dwa dni ustawowo wolne ' od pracy w · miesiącu powinny 
być wolne od zajęć. , I." 

\ 

2. Minister Obrony Narodowej może w razie potrze
, by ~ecić szkolenie na kursach również . w innych zawo
dach i specjalności-ach przydatnych w· służbie wojskowej. 

3. W razie koniecznoś.ci :zajęcia 'szkoleniowe na kur
sach mogą być prewadzone również w godzinach pracy. 
nie częściej jednak niż trzy razy w tygooniu w wymiane 
do trzech godzin dziennie. . 

4. Uczestnicy przysposobienia' wojskowego mogą, być .. 
kierowani na s~olenje' ,na obozach na okres łączny do 
trzech. miesięcy, jeżeli obozy takie są ,przewidzjane w 
prog.raptachszkole~i(l. 

5. Łączny cZas trwania" zll'jęć ' szltolenj.owych na kur
sach ,oraz , szkolenia na o.Qozie nie . może przekracza.ć 
sześciu miesięcy. . 

Art. 59. 1. Uczestnikom przYspos:obienia woj~k()weg~ 
będącym pracownikal!li ' J5rzysługuje: 

1) zwolnienie od pracy na ' czas niezbędny da pdbycia 
zajęć szkoleniowych na kursach . oraz szkolenią: n.a 
obozie, z uwzględni,eniem czasu, koniecznego Ba do-
jazd, , 

2} wynagrodzenie, z,a. czas' zw'Olnienia· M 'pracy z po.wodu 
odbyw~ia przy-sposobienia: 

" a-) w pełnej wysokości - w razie odbywani'a zajęć 
szkoleniowych na kursach, . 

b) w 'Wysokośc~ 85ł/.-Wymagrodzenia - ' w ,razie od-
bVWjania szkolenia na obo~ie . 

" 2. Wynagrpdzenie, o , którym , m<>.Wl! ,. w ust. 1. pkt 2, 
oblicza się według' zasad .okl'e$łony.ch dla' J.1s.talania wy
nagrodzenia· za czas urlopu wypoczynkoweg,o. 

. , -'." . ,. ~ .' "~ 

3.. Zwolnienie .od pracy, 7< powQd,u odbywania pr~y- ' 
s~sobienia .woJskoweg.o nie' , powooq.je , ógraniczenia 
uprawnieI). wynikajqcycłt~. stósunkuprdcy, z ... zastrzeże-
niem przepisu ust. l pkt 2 Iit.b). .• . . , ~ . . 

4. Uczestnikom przysposQbienia wojskowego. zapęw- . 
nia , się; , ., ' , ~ . 

~,) pok~ycie kosztów' przejazdu~Omiejsca -odbywania 
zajęć szkoleniowyc!l na ., !t.UI§ąch; oraz szkołenia na 
obQzie i z powrotem, . .. . 

I 

. ' 
• ' .... \ . I, 

/ 
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2) beżpłatne wyżywienie , i . zakwaterowanie. na obozie ' 2) za pozóstałe rodzaje" szkolenfa. :.....: ''Organy wojskowe -' 
" według norm ~stalonych dla pracowników' skierowa- określone .przez Ministra Obrony Narodowej __ ze, 

nych (na -:kursy szkQlenia zawodowego. ' środków przewidziartych " na ·," ten ' cel . w' . ' budżecie 
, centrainym. ' , . ",'.i.'." 

_ 5. Czas ' odbywania s*oleniana obozie w ramach " " _1 

przysposobienia wojskowego jest ok:resem zaliczalnym 'do , 3. Minister Finan.sów ' w ,porozumien,iu ~, M~nisth;nl . 
okresu zatnidnienia w rozumieniu przepisów ozaopatrze" ObrO'llyNarotlowej. . ·Okr~śla.ha wniosek .pwanów nac~e,t;- :":c' 
ni~ emerytalnym pracowników 'j ich rodz1.n. fiych stowarzyszeń i org'aniz:acj~prowac;lzących ptzyspo,~~ ' I 

Art. 60. 1. , Ucze.stnikoniprzysposobienia 'Wojskówego bienie wojskowe. , jednfjstk9wę. opIę.ty za poszc;zególnę. ,ro'.' 
w razię zachorowania podczas odbywania zajęć szk,?Ie- dzaje szkolenia. . . 
niowycn na"kursach)ub" szkolenia' na ·obozie ora~ w okre- , 4 . . MiI).ist~r·.' FInansÓw" w: pórózurhieniu , • .,. 'Młń.fstręm. 
si e; ll'iezdolnościd<,> praeyz poWodu: cboroby przysługuje Obrony NarOdowej okreŚla trybrozIiczeńkosztówszk{); 
prawo ' do bezpłatnych świadczęńzakładów społec:z;nych lenia. 
służby zdr~owid. łącznre z protezowaniem. jak również za- -,. .', ,'" .,' .,.:, ' 
sUki i, inne , ;świadczenia .,.:.., Jli1 zasadachptzewidzianych . Art. '63. · Przysposobieni.em .: . wojskąwym m~ż.e być 
dla 'żołnierzy zw'olD.i~ńychz · cz.ynnej ~użby wojskO'!ęj. objęta . również , ń1łodzież szko.rt~ . na zaśadacll .określonych 

· o Henie -przysługują ,- im teświadć~enia z . / tytułu za- prze~ Ministrow Obrony -Narodowej orazEciukaGjiNaI'O~, 
" trudnienia. '- dowej. W 'tyin prz.}.padku przyspoo'ObieIlie wójsk'6~e mło

dzieży slikolnej ' jest obowiązkowyPl 'przedmiotem nauki 
2. Uctestnikowi ' przysposobienia wojskowego. który objętym :programem nauczania. .. 

doznał ,uszczerbk~ na ' zd~owiu wskutek wypad,u pozo'st,a- ' . <~.. 
jącego wzwią~u z odbyWaniem przysposobiebia wo jsk()~ 
wegó albo w droqze na z'ajęcia szkoleniowe na, kursach 

· lub szkolenie ·na; obozie i ' 2\Powrotęm, aw razie / jego 
śmierci · człońkom' rodziny.przysłdgujć\ świadctenia na, za- . 
sadachpr'zewidzianych dla pracowników w przepisach 

- o, świadczeniach . z tytułu wypadków przy pracy i ,chtlrób 
7:awodow-ych. Prawo do. świadczęń ustala i świad;czeni<i 
wypłaca Zak.ład Obezpieczeń Społecznych po stwierdzeniu _ 
okoliczności i ptzyczyn' wypadku prżez ' jednostkę ' orga- . 
nizacyjną prowadzącą kurs szkoleniowy. 

'~ " I . 
a. W razie inwalidztwa lub śmierci \lcze$tnika przy

sposobienia wojskowego; spowodowanych 'w:' czasie odby
wania ' tego przysposobienia przyczynami innymi niż wy-

· pa dek,' o " którym mowa vi ust: 2,. p~sługują świadczenia 
przewidziane -w- przepisach .0 zaopątI-zeniu emerYtalnym 
pracQwników i 'ien rodzin na . zasadach. i- w trybie określo-
nymdla ,pracowników. ' . . 

Art. 61. " 1. Minister Obrony Narodowej określa: 
! . 

1) czas trwania ' zajęćszlOOleni6wych na kursach i s~ko-
lewa naobotach. .,' 

. 2) założenia prQgram.owe zajęć szkoleniowych na kur
sach i. szkolenia 'na obozach. 

3) tryb powoływania dp .,.odbywania , przysposobienia 
, wojskowego oraz sposGb odbywania i tryb zwalniania . 
· z , tego ·przYs~sol>ienia. · " . " 

4) w porozumieniu z Przewodniczącym - Komisji Plano-
wania przy ~adzie Ministr~w , liq:bę osób, podlegają

·eych obowiązkowi 'odbycIa przysposobienia wojsko
we'go. ~ " 

2. Minister ębrony Naiodow.ej sprawuje, nadzór ,nad 
przysposobierueql wojskowym. . ~ '," . 

,; Art. 62.1 •. Kosztyzwiązaąe ' z prowadzeniem z!lJęc 
szkoleniowych na kursach -oraz szkolenia na ,,()boz~ch w 
J'amacł.t przyśposob,ienia '. wojskowego. w tym również 
koszty przejazd6w uczestników' .przysposobienia, 6raz: ićh 
ubezpi~cżenią. pO<llegają ,zwrotowi na rzecz stowarzyszeń, 
i Oł'ganizacj~. ,o ;k'tórych mowa wart. \ 55 ust. 2. VI formie 

-opłat za poszczególne rodzaje szkOtenia .. 

2. Zwrotu ikos~tów dokonują: 
1) -za szkolenie 'kierowców· samoc,hod6wych --'-, terenowe 

organy administracji państwowej o wła~ciwości szcz~
gólnej w sprawach komun~kacji stopniawojewódz
kiego 'W' porozumieniu ,z szefami wojewódzkich · szta
bów Wojskowych. . ~ . . . 

DZIAŁ IV 

Służba wojskowa 
)- "; 

Rozdział 

Przepisy ogólne -

Art. 64. 1. Obowiązek służby w()jskow~j polega '. na: 

' l) odbywaniu zasadniczej służby wojskowej '-przez p~_ .: ~:. 
.boroWych. 

2) odbywaniu. _ zajęć wojskowych oraz przeszkólenia 
wojskow~go przez studentów i absolwentów . szkół · 
wyż~ych. 

. '3) odbywaniu ćwiczeń wojskowych ora?, okresowej służ~ 
by wojlikowej pI'zęz żołnj'erzyrezerwy. 

.4) pełnieniu czynnej slużby"wojskowej w r azie< pgłosze
nia mobilizacji i w c~sie . wojny przez póborowych 
i ' żołnierzy rezefwy. r . 

2., W ramach obowiązku służbV ' wojskowej pobQrd~ 
wi .., zamiast do 2:asadniczej służby wojSkowej -mogą 
być przeznaczeni do odbycia zasadnicżej służby lub sz.ko
lenia poborowych w obronie cywilnej. . ....!' 

3: Odbywanie 'służby 'Określonej w ust. 2 maria celu 
uczestnictwo poborowych , w coraZ pełniejszym ' Ul'Zeczy- , " 

. wistni'aniu ochrony. zdrowia obywateli i rozwoju ró.żnyc;h 

. form! óPieki . społecznej, W racjonalnym ksztalto V'{ańiu $ro- . 
_ dowiska: naturalnego oraz w realizacji przedsięwzięć 

obrony ' cywilnej służący~h , ochronie iudności, żasob9w 
materi,alnych i dóbr kutturalnych narodu. 

- ',Mł. . 65 . . 1. Równpznaczne ~e spełni'ahiem ooowiązku 
iasadniczej służby wojskoviej jest pełnienie przez pobo- ',-;. 
rowychsłuzby w formacjach- uzbrojonych .'nie wchodzą· . 
cych w skład ~Sił Zbrojnych . . 

2 .. ~ Korpitet Obrony Kraju okre,śla: 

1) formacje I cuzbrójone. ' 'II których służba jest' Iówno~ ' 
znaczna -ze ,spełnianiem obowiązkuz:asadniczef sh:lżby' 
wojskowej, . 

2) zasądy przeznaczania i kierowania ' dósłuiby w for~ 
macjach uzbf(!)jO'llych.a także przebieg tej- służby w~ 
zakresie nie uregulowanym w odn~bnych pq:eplsach. 

(~ ,,-
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3, Pcborowym pełólącyrir służbę w formacjach uzbro
jonych i członkom ich ' rodżin, ' niezależnie od uprawnień ' 
określonych dla tych osób w p~pisach z tytułu tej służ
by, przysługują' szczególne upziawnienia przewidziane w 
niniejszej , ustawie oraz w prżepisa~h wydanych na je~ 
podstawie' dla żołnierzy- zasadnićzej służby wojskowej 
i ich rodzin w zakresie określonym przez Radę Ministrów. 

Ad. 66. 1. Obowiąz~owi służby wojskowej w' 7'.akre
sie . określonym w niniejszej ustawie podlegają obywatela 
polscy: ' ' , , ' 

l) męzc:zYŻDipocząwszy od 1 stycznia roku kalendarzo
~go; wktóryul' kończą ' osiemnaście lat życia, dol 
końca roku ,kalendarzowego, w którym kończą pięt

<dziesiąt, !l ' posiadający stopień . chorążego lub , stopień 
oficerski - sześćdziesiąt lat życia, 

2) kobi~ty posiadające k~alifikacje przydatne do tej 
służby począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowe
go, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca 
roku kalendarzowego" w, którym kończą czterdzieści, 
a posiadające stopień chorążego lub stopień oficer
ski - pięćdziesiąt lat życia. 

2. Obowi~kowi służby wojskowej nie podlegają jed
, ndk osoby wymienione w 'ust. h które zostały uznam' ze 
względu' na stan , zdrowia;, za trwale niezdolne do tej 
służby. 

3. Obowiązkowi odbywania (pełnienia) służby woj· 
skoweJ określonej wart. 64 nie , podlegają : 

l) osoQY uznane ze względu na ' stan zdrowia za czaso
wo niezdolne do służby wojskowej, ' 

2) kobiety, ktÓre: 
'a) sprawują opiekę nad dziećmi do lat ośmiu, 

b) sprawują opiekę nad dziećmi od lat ośmiu d? 
szesnastu lub ' osobami wspólnie zamieszkałynu, 
zaliczonymi do I grupy inwalidów albo obłożnie 
chorymi, jeżeli opieki Jej nie można powierzyć 
innym osobom. 

, / 

4. Cudzo:z;iemcy mogą ' pełnić służbę wojskową jedy
nie na podstawie dobrow9łnego ~g{oszenia., -

5. Minister Obrony Narodowej określa walunki przyj
mowania cudzoziemców do służby wojskowej , zasady peł · 
nienia tej służby i zwalniania ' z niej oraz ich prawa 
i obowiązki. ' ' 

Art. 67. Zołnierzami w czynnej służbie wojskowej 
są osoby, które: 

l) odbywają: /' 
a) zasadniczą sł1iżbę wojskową. _ 
b) przeszkolenie wojskowe, 
c) ćwiczenia wojskowe, 
d) okresową służbę wojskową, 

' 2) 'pełnią służbę wojskową w razie ogloszenia mobili
zacji i w czasie wojny. 

Art. 68. 1. Powołanie do czynnej służby wojskowej 
następ_uje za pomocą ,kart powołania, wezwań imiennych, 
kart mobilizacyjny~h albo w- drodze obwieszczeń ' lub w 

, inny sposób określony przez Ministra Obrony Narodowej. 

2. ' Powoływanie do czynnej ~łużby wojskowej na'
leży do wojskowej komendy uzupełnień. 

, " 
' 3. Dniem powołania do ,czynnej -służby wojskowej 

jest dzień , w którym -karta powołania lub wezWanie 

imienne zostały doręczone, a jeżeli powołanie , nastąpiło 
w inny 6posób - dzień, W którym , ogłoszono powołanie. 

4. Kartępow.ołania " lub wezwanie imienne doręcza 
się osobie pow-ołanejw miejscu jej przebywanhi. W ~azie 
nieobecności osoby powołanej w miejscu zamieSZkania, 
kartę powołania lub wezwanie imienn,e doręcza się do-
rosłemu domownikowi. ' 

I 

5. Karty 'powoła~ (wezwania, imienne) w u~sadnio-
nych przypadkach, mogą być doręczane o ka:1.dej porze 
doby. / ' 

'6. ' Minister' Obrony Narodowej ustala wżory kart 
powołania;' 'wezwań imiennych i kart mobilizacyjnych. 
1 ." '../ 

' Art. 69. t. , Powołani do czynnej służby wojskowej są , 
obowiązani staWić się do ' tej słuzby ' w określon-ym ter
minie i miejscu. Stają się oni żołnierzami , w czynnej 
służbie wojskowej z chwilą stawienia się - do tej 'służby 
w określonym ~iejscu. 

2. W razie nicstawieni@ się powołanzgo bez uzasad
nionych ' powodów w ' określonym t~rminie zarżądza , się 

. przymusowe doprowadzenie. ' 

Art. 70. Ministrowie ' Spraw , Wewnętrznych i Obrony 
Narodowej określają właściwość. i tryb postępowania 
organów w sprawach doniczania kart powołania, we
zwań imiennych i rozphikatOwania obwieszczeń lub po
woływania ' w inny , sposób do czynnej słUŻbY wojskowej. ' 

Art. 71. 'Sposób odbywanial czynnej , służby wojsko
wej oraz obowiązki i..:.uprawnienia żołnierzy określa ~sta
wa oraz wydane przez Ministra Obrony Narodowej za-
Iządzcniar rozkazy, regulaminy i inne przepisy wojskowe. 

Art. 72. t ~ :l:ołnierze obo-wiązalIi są zachować ' w ta- " 
jemnicy wszystkie sprawy, o których powzięli wiado
mość bezpośrednio lub w zlwjązku z odbywaniem służby 
wojskowej, jeżeli sprawy te uznano ~a tajne albo gdy , 
utrzymania ich w tajemnicy wymagają względy służbowe. 

2. Obowiązek zachówania tajemnicy trwa zarówno 
w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, jak i - po 
zwolnieniu z niej. 

3. Od ~bowiązku zachowania tajemnicy w okre§lo
nych przypadk.ach może zwolnić ,żołnierza przełożony 
o upraWnieniach co najmniej dowódcy -okręgu wojsko-
w~~ , 

Art. 73.1. Publikacja i inne rozpowszechnianie pq;ez 
żołnierzy' w czynnej służbie wojskowej rezułtatów ~ ich 
twórczości lub działalności naukowej, literackiej, arty
stycznej i publicystycznej ni~ wYmaga zezwolenia orga- 
nów wojskowych, jeżelI nie 'Obejmuje zagadnień dotyczą
cych Sił Zbrojnych lub obronności kraju. 

2. , Zasady i, tryb ' udzielania zezwoleń na publikację 
albo ,na rozpowszechnianie rezultatów twórczości -lub 
dziaJalności żołnierza, obejmujących zagadnienia doty· 
czące Sił Zbrojnych lub obr,mności kraju, określa Mini
ster Obrony Narodowej. 

Art. 74. · Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą 
wstępować do organizacji i stowarzyszeń poza wojskiem 
lub brać czynny udzIał VI pracach organizacji i 'stowarzy
szeń, , 'do których należeli przed powołaniem do służby 
wojskowej, tylko za zgodą przełożonego o uprawnieniach 
co najmniej dowód~y plJłku. 

Art. 75. :l:ołnierze w czynnej służbie wojskowej , są 
obowiązani uzyśkać zel.wolenie Ministra Obrony Naro- _ 
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oo~~j: lub eliganu woj$kowęg'9" przezniegq upoważnio
negJJl D'BI wyjae' i\iWb~ zctgilanicą. 

Alt. 76. L Ż0b:1leFze w cz,ynnej'. służbie , .wojskowej 
są: 0b®wią,2:aIW do, noszenia umunduro:wania i oznak woj
skow}1€Iil;, 

21. - bohtierzom, którzy" 'nie pełnią czynnej ' służby 
wojskowej, mogą być wydawane przedmio,ty umunduro· 
wanIa< i wyek.wipawani:a , ~ejsk0\Wego dOj <l:elów z:wiąza- . 
D'y€ft; ? w-rkllmywaniem powszę€hneg:Q oboWi'ązku obrony:, 
ŻOlnierze ci są obowtązan,f stawić się w wydanym umun
dUf0waniu i z ekwipunJdem w Iazie powołani<i do służby. 

' 3.. W mnlY'ch przypadkach niż: określone w ust'. l ' i · 2 
żołnierze mogą nosić" umundurowanie i oznaki wojsko
we tylko w razie uzyskanfa zezwolenia w' trybie'. i na 'za
sad'tlcłt okTeś'ł'onychprzez Mini'sl:ra.Obrony ~arodow~j: 

4:. Minister QbroIlly ' Na;ro,dowe,i ' określ'a: 

1) WLory, zaS'ady i spoSób noszenia UDlundUrowcarua' oraz 
Qznak i odznak. w,ojskowych.. Jak / również zasady 
L sposób ntl>szenia uzbn,oj;enia.. . 

2) przypadki, w których )ołnieF~e Sił' zwolnieni od,. 6bo, 
\ ~lązku, noszenra , umlłodurowania i . oznak wojskowych, 

3ł· z,as,ad:y; i ' sposób n.oszenia przez ' żołnierzy orderów; 
odznaczeń, medałi. i, odzna&. inflych . niż wo.j$kow.e, 

4~t, zasady' w<y.dawania przedinio,tów umundumwania 
if w:yekwi·po,w'ani1.l,,' wojsk.0we.yo w' przypaclk~cltl , olltÓr. 

, rych mowa w ust. 2. i . . 

Art. _71>. 1. ' Zołnieue w czynnej sł\lżbie wojskowej , 
oblzymu.ją; 

l~i. beąłatne wyż~wienie lub . równow~inik pieriięŻIly4 
, 2} tąnundi1row~ie i w~ekwipąWianie w na~uulf l.\rb' rów· 

noWaini~ pieniężny. 

-; w ' pr,z~adkach ora;c;. na' zas'ad'ach i według ~OTm okre· 
śfonych pf:l;ez , Mihistra Obrony Narodowej. 

2. U~awnienja. żołnierzy do zakwaterowania, upo
sażenia . i z.aBpatrzeniit. inw alidzkie§o n-ormują odrębne 
pttepisy., . 

Art. ,78. Żoł~ierzom w czynnej służbie wojskowej 
plz'ysługuje: 

1:J; b.ezpłatria pomoc lecznicza ..:. w zakresie. ina warun· 
,kach określonych. w d'rodze rozporządzenia prze;c; Mi
nistrów Obrony Narodowej ' oraz Zdrowia i Opieki 
SpoŁe,ezneji 

2:}, .prawo do, ulg pl'Zyprzej~zdaeh~ państwowymi środ" 
kami komunikl;icyjnyriii - w zakresie i na warunkach 

.ol(reślonycłi~ 'wmocl'zB, . rozporządzenia prze~ · Ministra 
Transportu; Ze.-gIUgj i , Łączności w porozumieniu z Mi:. 
nłstrem · Obron~. NaTodow:ej. 

. Mł!. 791 101nierzoJn' w' czynnej . służbie wojskowej 
mogą być' udzielane' urlopy w wymiarze f, na zasadach 
oiheśl onyah: pr.zezMihiska: ObrODY; Na'~o;w.e:t . 

. AI1~ 80. 1. ' Zwolnienie z ' czynnej; s~u~Y} w,()i~ow.ej 
następ';lj~ po upływi, czasu trwania służby ustafonego 
w I:IstawJe, lub p'ow-ołaniu, <i' pliZed; 1lł?J.!W;ellP t~ czasu
W'. 'przypadkach określon~ch Wi us1<iwie: lub pr,zeRIBacm 
w,y,clapyeh na j~j podsta'Wie.. 

2~ Zwolnienie - przepro:wadzają- d():W0d~ jedrreareit 
wojskowych' lub ~hnę" 6l'gany' woj~kowei 

3. .Zołnierza uwąia się za zWiolnionegq z czynnej 
. służby WQlSkoVlEl'j; z: eliiW#'<r jey~ od'ej~eia- z miejęua, pęł

nienia służbY; pa' zwolhienmf. ir niej sto50wnie- 'd:~ u~ ' 2. 

/ 

Art.,!.- 8J. l. Koszt.y przejazdu. 'osól>, , powołanych do 
cz~neJ: służb.ywojskow~ej oraz przejazdu osób zwolni o' 

. nMoo z tej służby do miejsca ' pobytu. stałego (zamieszka- -I 
rua) · luh pol)ytu czasowego? ponoszą organy wojskQw~ . . 

.. l' / .-

2. W razie ogłoszenia mobilizacji i w' czasie wojily . 
przeif!:zdy na podstawie kart' mO;bilizacyjriych ika'rt po-
wohmia są tiezpłatne ; . 

Art. 82. Mi~ister Ob~óny Narodowej. wydaje ,szczeg6-
łowe ,przepisy w sprawie powoływania d-o c~ynn·el służby : 
wojskowe.j- oj zwahiiania z te j służby. " . 

Rozdział 2 

Art: 83: 1. Ze w.:igłę9tl: n~ p:osiadany,stopień wojsk~
wy żołnierze ' są szeregowymi, podQficerami~chorążymi 
lub oficerami. . 

/' 

2. Stopniami wo;jsk'ow-rmi są' następujące 'stopnie: 

w wojsmch' lądowych 
i lotnictwie' w marynarce wQleiin~ 

Ize,regowl 

II mar,ynarz-!, szeregow'Yi 
, starszy szeregowy,- " stiU'szy. marynarz 

podoficerowie 
J • 

młQdsi' 

I mat 
. stćltszy inat 

kapral 
starszy kaRraI 

. starsi 

. sierżant . bosm'an . 
;, pJlltano.w-y; / ~' bosmanmat 

j sIam-z, sierżant. , starszy.> hOsman ' i~ 
sierżant' sztabowy tiosman; sztabowy.: \ 

" starszy sierżant sztaboWY ' starszy bosman szt~bowy 

clIotążowle' 
młodsi 

1 młodszy- chor.ąży , 
. chorąży I' młodszy (lhorąży~ marynarki ' 

chorąży" mal'ynarJU: 

starsi 
' c 

starszy ' chQrąży 
:, cliórąży' sztabowy' 

starszy chorąży , sztabowy 

. ~tarszy ćhorąży marynarki 
' chor'ąty' sztabowy 'inaly

narki 
starsz.y chor.ąiy 

; marynarki ' 
sztabowy I : 

podporuczriik 
porucznik 
kapitan: 

~. lJliljor 
p:odpułkdWnik, 

, pułkownik. 
, i 

oficerowie, 
młOdsi' 

li godROfucznikmaiynarki 
, porucznik: . mary:n'arki' ' 
~ Riłpitan ' małlynal'Jti 

sta'rsi' 

I: Koma. ndb. r podperucznik 
,komandor , porucznjilt 

~ K"Omandor 

generałowie 

generał ' br.ygady 
i adinii:ałowie 

~
I kontradmirał' 
~ wiceadmirał, 

t admirał 

ł 

generał dywizji 
, gę~erałi br,oBi 

" g,enerał ' armii' " 
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''1 3 . . N:~j~Y~sŻ:ym stopni~iń wojskowym jest stopien I 2. Lołnierzowi zostaje obniżony stopień wojskowy 
:': MaIszałka Polski. w razie: 

, .' 4. ' Minister Obro.~y Narodo.wej może ustalać róW-
. nież .inne nazwy stopni wojskowych w poszczególnych 

, " rodzajach wojsk lub służb ' równoz'naczne ze 'stopniami 
. '; . wymienionymi w ust. ' 2 oraz ustanawiać w drodze ~z-' 
: ' porządzenia nowe 'stopnie wojskowe. " 

t ,.. . 

. Art. 84. t . . Sto.pnic wojsko.we są dożywQt~ie. 

2. Stopięń Wo.jskowy jest tytułem żołnierza. 

;- 3. Minister ,Obrony Narodo.wej może /wpro.wadzać 
, ( również inne tytuły wojskowe oraz . określać z:asady uży
(, ~a~ia. stopni i innych tytułów wojskowych. 

, I . Art. ą5. 1. Stopień szeregowego otrzymują bez 
s2!czególnego nadania - osoby: 

. 1) powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojsko-
~ ~" -wej -:-" z dniem stawienia się do 'tej słGżby, 

2) przeznaCzo.ne do. zajęć Wo.jskowych studentów - z 
dniem zaliczenia do stanu osobowego. 'studium woh 

, skowego. , 

3}' przeniesione, do rezerwy bez odbycia służby wojsko
'wej - z dniem przeniesienia do. rezerwy. 

2. ' Nadanie wyźszego. s'topnia wo.jskowego następuje 
w drodze mianowani,l. Zasady, warunki i tryb mianowa
nia na sto.pnie wojskowe określa Minister Obrony Naro

.', dowej. 
l . , 

3. Na· sto.pnie wojskowe szeregowych, podoficerów 
, icherążych 'mianuje Minister Obrony Narodowej lub 
cr~any wojsko.we przez niego upo.ważnio.ne . . 

. 4. Na pierwszy stopień oficerski (podporUcznika, 
._ ;óraz na stopnie oficerskie / generałów; i admirałów mia

nuję lł-ada Państwa na wniQsek Ministra Obrony N~ro
dowej. 

5, Na pozostałe stopnie oficerskie mianuje Minister 
.. Obrony Narodowej, 

. • 6. " Na . stopień Marszałka Po.lski mianuJ(' oficera 
: .Rifda Państwa za wyjątkowe zasługi dla Po.lskiej Rzeczy
. póspol\tej Ludow<'j i Jej Sił Zbro.jnych. 

..., ''7. W razie 'oglos2enia mo.bilizacji i w czasie wojny 
'( n'a wszystkie ~topni~ oficerskie do stopnia pułkownika 

(komandora) włącznie mianuje Minister Obrony Naro
do~:ei lub organy wo.js kowe przez nie~ upoważnio.ne. 

, ~ . . 
Art. 86. L . Ze. dokonanie 'czynu świadczącego o szcze· 

.: gólnyin męstwie luh za wyjątko.we zasługi można mia
nowai: żolnierza na wyższy stopień \vojsko.wy niezależni~ 
od istnienia warunków WY'Plaganych do mianowaJ.lhi. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się , również do ' żołnierzy, 
którzy z!l}arli .lub utracili zd(·lność do Słl1żby wo.jskowej 
wMód okol)cznośCi , świadczących o szczególr.ym męstwie 
luh o wyjątl~owych że.sługach . 

. Art. 81; 1. ' Żo.łnierz traci stopien wojskowy w razie : 
/ 

l) utraty o.bywatelstwa polskiego, 

2), sl--azaniu ' prawomocnym wyrokiem sądu na karę do
datkową pozbawien ia praw publicznych lub degra-
dację, ' 

3) wymierzenia ki'.ry dyścyplinarńej pozbawienia stop-
nia wojskowego. ' ' . 

4)_ podjęcia przez Radę Panstwe. decyzji G pozbawieniu 
stopnia ofice rskiego wyzszego niż stopień pułkow

' nika (komandora). 

1) skazania prawom~nym ,wyrokiem sądu na karę obni-
żenia sto.pnia woj,owego, , 

2) wymierzenia kary dyscyplinarnej obniżenia ' stopnia ' 
wojskowego. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 . pk~ ' 2-4 
żo.łnierz zachowuje stopień szeregowego. 

'4. Obniżenie sto.pnia wojskowego obejmuje utratę 
posiadanego . stopnia i powrÓt do stopnia ,bezpo.średnio 
niższego w obrębie korpusu oficerów; chorążych albo 
podoficerów. 

,Art. 88 .. 1. Lo.łnien; nie będący w czynnej służbie 
w'ojskowej może być . pozbawiony sto.pnia oficerskiego, 
chorążego lub podoficerskiego. w razie ' popełnienia czynu 
świadczącego o utracie wymaganych wartości po.litycz
nych lub mo.ralnych. 

2. Żołnierzowi, o. którym mowa w ust. 1, może być . 
również 'obniżony stopień wojskowy w razie r,ażącego. 
naruszenia zasad współżycia społecznego . lub zachowania 
uwłaczającego ' godności stopnia wojskowego, jeżeli uza
sadniają to. charakter i 'okolicznOśc~ ciynu. 

3. O pozbawieniu lubo.bniżeniu · stopnia wojskowego 
orzeka organ \ właściwy do miano~ania na ten stopieńi 
o ~ozbawieniu stopnia podporucznika orzeka Minister 
Obrony Narodowej., Przepis art. 87 ust. 4 stosuje się od
pOWiednio.. 

4. Minister Obrony Narodowej ' określa tryb pozba
wiania i obniżania stopni wojskowych w przypadkach, 
o których mowa w ust. t i 2. . 

Art. 89. I. ' Zołnierz odzyskuje sto.pi'eń wojsko.wy W 
razie uchylenia : 

l) wyroku skazującego na karę dodatkową pozbawienia 
praw publicznych lub degradację, 

2) orzeczenia sądu ho.nocowego, na po.dstawie którego 
nastąpiło pozbawienie lub obniżeni'e stopnia wojsko-
wego., .-' , 

3) kary dyscyplinarnej pozbawienia lub, . obniżenia stop
ńia wojskowego, 

4') decyzji o po.zbawieniu lub obniżeniu stopni~ wojsko-' 
wego wy<;łanej Vi trybie art, 87 i 88. . 

2. 'W razie pono.wnego uzyskania obywatelstwa pol
skiego o.soba pozbawiona stopnia wojskowego odzyskuje 
stopień szeregow.:ego, chyba że organ uprawniony do mia
nowania uzna za wskazane przyWrócić jej utracony wyż
szy sto.pi,en wojskowy. . 

Art. 90. l. Za szcz,ególne osiągnięcia VI pracy lub 
zasługi dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej można żoł
nierzowL. przywrócić sto.pień wojskowy. 

2. Przywróceniestopniai wojskow,eg9. w razie jego 
utra,ty wskutek skazania na karę dodatkową pozbawie
nia praw publicznych nie mo.że nastąpić przed upływem 
czasu, na który wymierzono. tę ' karę. ' 

3. O przywróceniu s to.pnia wojskowe.go orzeka organ 
właściwy do mianowania na hm stopień. O prźywr6ceniu 
stopnia podporucznika orzeka Minister 'Obrony Naro-
dowej. . 



'.1"\ 
.~ 

Dziennik Ustaw Nr 30 . 460 

,/ 
( 

\, 

" . Rozdział 3 Art. 98. 1. . Zołnierze j qdbyWaj,C;y zasadńi~ił . służbę 7> 
wojskową mogą ' pełnić ją nadtęnninowo 1>rz~z .okres od 
jedne~o do czterech, lat na podstawie dobrowolnego zgło-_ 
szenia. 

ZuadDłcza llutba wojlkowa 

Art. 91. 1. Czas trwania -zasadniczej '.slużby wojsko-
wej wynosi . dwadzieścia 'c~tery miesiące. ' 

2. Służbę określoną w u~t . . 1 odbywa się w jednym 
,nieprzerwanym okresie'. . 

3. Zasadnicza służba wojskowa może być , odbywana 
także w kilku okresach 'w ciijgu trzech lat. W tym przy
padku czas trw-ania tej s'łużłiy nie ~oże 'pi'Zekraezat łącz

. nie osiemnastu miesięcy. Podiiałsłużby na okresy' ustała 
Minister Obrony Nuodowej. 

4. Minister Obrony . Narodowej może stosownie do 
pótrzeb Sił . Zbrojnych o!1raniczać czas trwania zasadnicze) 
służby wojsko'\vej~ '. 

5. ' W przypadkach gdy wymaga tego konieczo-ość 
zapewnienia 'Obrony . lub bezpieczeństwa , Państwa, .Rada ' 
Miniśtrów 'może przedłużać czas, trwania· usadni~ej$h.lii;
by wojskowe! o okreś nie , przekraczający dwunastu mie-
sięcy: ' . 

~" 92. L Do .odbycia. !Zasdd~iczej~łużby wojskowe( 
~owołUje się poborowychprz~:3czonych ' stosown~~ ~o · 
ort. 4Sdo ~ej służby ora,z poborowych, którzy ZgłOSili Się 
ochqtniczo do )ej odbycia. 

2. Do odbyc::ia -zasadniczejsłu~by wojskow~j o"kreślo
nej wart. 91 ust. {pOwołuje się równiez mężczyzn uma
nych 'Źa zdolnyCh ą,osłużby wojskowej. którzy ultoiiczrU 
siedem;naście 'łat życia i ,iglos~li się ochotniczo do tej 

·. służby. 

. 3. ' Do odbycia ' ~a'sadniczej ~łużtiy W!()js~oy.'ej . mogą 
bye poWołane :'kobiety. które posiadają kwaUfikacje zcv 
wodowe px:zydatne .do służby wojsko~j' ,i zostały uznane 
zil zdolne do tej . służby. Powołanie mbże nastąpić na 
podstawi~ochot)li~ego '2g1'oszeni.a, nie później niż do 
końca roku, w którym , kobiety kończą dwadzieścia dwa 
lat-a ,życia. 

I 

Art. 93.1. Poborowi m:,az oc'hotnicy określeni w . 
art. 92 ust. 2 mogą zgłaszać ' 'się " dobrowolnie d'O _ długo- ' 

, termin'owej .zasadniczej :służby w-ej.skowej- na czas usta.
lonypr~ez Mini~tra Obrony Nąrodowej. 

2. DługoterQlinowa zasadnicza s~liźba wojskowa może 
być połączona z nauką zawoQu w zakresie zasadniczej 
szkoły ' zawodowej . według programu ustalonego prze'L: 
Miniska ObronY._Narod'owej W · porozumieniu . ~ Ministrem 
Edukacji Narodowej. 

i ŻOłnierze pu:yjęci do długoterm,inowej . zasadniczej 
słuzby wojskowej są obowiąUl-lll do pelni'enla t~j służby 
przez uslliliPny czas lej tny.ania. 

2. Zołnierz~ pozostawieni W. zasadniczej służbIe woj- ,~: 
skowej, stosownie do ust., l, są obowiązani do nadlennF ' 
nowego pełnienia jej pl'Źez ..okres. nćii jaki sIę :zgłosIH. " . 

3. Minister Obrony Narod~wej określa szczególne 
uprawnienia VI zakresie ' zakwaterowania, ~r1opów i innych ~ .. 
świadczeR przysługujących żPFierzom. których . ~lo~ze- '.~ 
nie do nad.termin.owego pełnienia ~sactruczej służby woja ~ł 
skowej zostało przy jętę . 

Art: 97. 1. 1:ołnierza, k,óry odbył zasadniczą słuibę ' 
wojsk..ową, pi'zenlOsi się dOl'ezerwy. 

1/ •.. ..., • 

2. Przed odbyciem zasadniczej służby wojskowej zoł-
nielza zwalnia !Się ~ tej służby 'w razie: . , 

1) odbywania słtiibyw kUku .okresach, 
.. 2.) uznania go ze względu na stanzdrow.ia .za trwal~ lub 

czasowo niezdolnego dó służby wojSkowej. 
3) konieczności 'sprawowania przez niego ' bezpośredniej 

opieki nad członkiem rodziny określonym wart.' 37 
ust~ ,L ' . 

4) koniecznoŚci pró:wadzerria przez niego gospoQarstwa 
Tol~ego; " -' 

5) zarządZenia w stostl:nku do niego wykonani.t . k~ry 
pozbawleniawolnosci. w tym równie.ż karyząstęp: 
czej, chYba że na wniosek właściwego dowódcy na
stąPi odroczenie wyk..onaniakMy do czasu odby.cia .. ' 
'przez żołni-e~a s-!użby. - ~ . 

3. 40łnierz może byĆ zWoinionyz zasadniczej' służby 
wojskowej przed jej odbydem' w ra2'iie. uznania go za 
jedyneg'o . żywiciela rorl-zu,.y. 

4. Decyzję w sprawie z~olnienia ' żolnrerźa ~ zasad- ' 
nis:zej Służby wojskowej w przypadku okTeślonym w ,,: 
ust. 3 podejmuje właściwy rorgan-'W'ojskó-wy: W 'Ifa-zie pod
jęcia decytJi ,odmownej w sprawie zwolnienia ·te· "Służby 
wojskowej żołnierza um,anego ~a, jedynego żywiciela to-o 
dziny -c~łonkom jego rodziny .przYznaje się r:asHki mie-
sięczne. · .. . 

5. ,Po .ustaniu, przyczyn ,zwolnienia z zasadniczej służ.- 
. by wojskowej, ().kre~ł6ny-ch Yi u~t. 2 i 3, . .żołnierz,a po 
' wołuje 'się do odbycia pozostałego okresu tej służby • . je
żeli nie zachodzą okoHcZDQści uzasadniające , '\,ldzielenie od
roczenia z innego tytu~u. , albo przenosi się g.o do rezerwy. 

, 6. Zowerz odbywający 7:aśadnicżą służ-bę wojskow-ą 
nadterminow..o może być "z. n ,iej zwolniony również prz<ed. 
. upływem okr-ęsu.na który zgło~H ; się do tej słlliby. w 
szczeg61~ych przypadkach określonych przez Mipislra 
O~r1)ny Narodowej. ' . 

Art. '94. f. OchotnikÓw 'Okresl-onych wart. 92 ust. 2 Art. 98. ł. O koniecznościsprawowaniti. "pme'l! żol. 
i 3 oraz art. 93 ust. 1 kieruj~ się. do rejonowej komisji nierza bezpośredniej opieki nad członkiem r(}d.zi>Dy~ pro. ". 
p~boro~ef w. cel\:l us~alenia zdolności do slużby W?j. wadzenia g..ospodarstwa rolnego 'Oraz o uznaniu żołnierza 
skowej. za jedynego' żywiciela /" rodziny órzeka terenowy orgim 

2. Wydanie prz.ą; rejG~ową (tomisję pobor.vwą orze- administracji- państwowej ow·łaściwości 'Szczególnej w 
czenia. o ,niezdolności 9Cnotnika do . słuźby wojskowej nie sprawach Społe~mb-administracyjnych sto,pnie podstawo~ 
zwalnia :go -od 'OboWiązku -stawienia się do. poboru W okre- węgo w formie deqtz,ji. . 

ślónymtemunie- l .miejscu ~ar( 29). . .. 2. Od decYZH terenow.ego organu administracjI p'ań,~ 
Alt. 95~ Zołnierze p~ze{liesieni ~ _'c~'sie , ,odbY;ania stwowej o właściwości szczególnej w sprawach sPołeczno- . 

zasadniczej służby w()jskowej do . jednpstki wojskowej. ,-administrjlcY1nych stopnia podstawowego przysługuje żol
w ,której 's~u:Zba ta ,rwa dłużej lub k:r6cej . ~okresu, u'a nierzowi ' lub członkom jego rodziny odwołanie,. a szefo-

ł '1 b . . . .. d ' d b . ł'b wi wojew6dzJdego-s7!tabu wojskowego sprzeciw -'-- iw ter-jił~ ich powo ano. są o .. ow~ą~aDl '.? o 'Y)V~la -s u~ . y , . 
przez czas ustalony dla zołmerzy tej ]edn'ostkl. ; .mini-e 'czternastu dni d1i terenowego Qf'ganuadminislracji 

, . 
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\. państwowej ą. właściwoś~i szczególnej w sprawach spo~ 
łeczD;0-admlnisŁracyjri.Ych' stopnia wojewódzkiego. i5ecytja 
tego orga~u jest ostateczną. ' 

3. Minister Spraw Wewnętrznych może uchylić , w 
trybie nadzoru ostateczną decyzję terenowego organu 
administracji państwowej wydan'l z naruszeniem prze-
pisów prawa. ' 

4, . Terenowy organ administracji państwowej, którego 
~ecyzja ' została uchylona, rozpatruje sprawę ponownie 
i' wydaje nową decyzję. 

5. Rada Ministrów określa w drodze rozporządz;e.nia 
warunki o raz zasady , i tryb orzekania w sprawach, o któ
rych mowa w ust. 1. , ' . 
, Art. 99. 1. Zołnierze mogą być zwolni.eni z zasadni
czej slużby wojskf>wej przedterminowo z pozostawieniem 
w ' dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej w przypad
kach ina warunkach okreslońych przez Ministra Obrony 
Narodowej. ' 

: 2. 'Przeniesienie do rezerwy , żołnierzy zwolnionych 
z ,zasadniczej służpy . wojskowęj przedterminowo nastę
puje z upływem ustawowego czasu trwania tej służby, 
yc~onego od dnia rozpoczęcia jej. odbywania. 

3. Przed. przetiiesieniem do, re2:erwy żołnierZe zwol
- ni~mi z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo 
. mogą być w każdym czasie wezwani do dalszego jej. od-

bywania. ' ... 

'Rozdział 4 

Słutba wojl$kowa st~deDtów ł absolwentów szkół 
wytuycb, 

, 
. Art 100. 1. Służba wojsJtowa studentów' i ab'solwen

, tów szkół . wyższych polega na: 

~ J) odbywaniu zajęć wojskowych w czasie trwania 
studiów, 

2) odbyciu przeszkolenia wojśkowego W czasie wolnym 
odiajęć w szkole wyższej lub po ukończeniu ostat· 
niego roku nauki albo po ukończeniu studiów. ' 

2. ' Obowiązkowi odbycia przeszkolenia wojskowegó 
podlegają · również abs'olwenci szkół wyżśzych, którzy: 

l) ze względu na stan 7'Arowia lub z innych przyczyn 
'nie Odbywali zajęć wojskowych, 

2) ukończyli studia za granicą, 

jeże~i są zdolni do służby wojskowej. 

'3. Obowiązek. hczestniCzenia w zajęciach wojskowych 
i odbycia przeszkolenia wojskowego JQoiie , być nałpżąny 
przez Ministra Obrony Narodowej rówńieżria studentki 
i absolwentki szkół wyższych. 

4. Studenci będący żółnier~mi rezerwy mogą byĆ 
pddd!IDi obowiązkowi odbywania ' zajęć wojskowych 
i przeszk'olenia wojskowęgo na własną prośbę. 

Art . .101. 1. Zajęcia wojskowe, ej których mowa w 
, art. '100 ust. 1 pkt l, prowadzi się w studium wojskowym 
szkoły wyższej . Zajęcia te są obowiązkowym przedmio
tem nauki objętym planem studiów. 

2 . . W czasieódbywania zajęćwojsk~wyCh studenci 
padle!'Jają ' drscyplinie wojskowej, i są 'Obowiązani do 
przestr~9.iinia zasa~żoł~ierskiego" zachowania, . określ 0-

nyc~ w :regulaminach wojskowych. 

- 3. , Minister Obrony Narodowej ustala prógramy zajęć 
wojskowych i sprawuje nadzór nad realizacją tych pri<),-! 
gIamów w szkołach wyższych. r 

• • J 

4. Minister Obrony Narodowej może wprowadzić 
, obowiązek :npszenia umundurowania i oznak wojskowych 

w czasie Odbywania zajęć wojskowych. Pr7,episy art. 76 
ust. 4 pkt 1-3 stosuje się od[1owiednio. 

Art. 102. 1. Przeszkolenie wojskowe,' o którym mowa 
wart. 100 ust. 1 pkt 2, polega na odbyciu szkolenia 
i praktyki w jednostkach wojskowych. Praktyka może 
być również odbywana w. formacjach ' obrony cywilnej. 

, .' / , 

2. Prteszkolenie wojsI.<.owe odbywa się: 
l) krótkotrwałe - przez czas do ' trzech miesięcy, 

2) długotrWałe - przez czas ~o dwunastu miesięcy. 

3. Studentów i absolwentów szkół wyższych powo
łuje się do odbycia długotrwałego ,przeszkolenia wojsko
wego . nie później niż w ciągu ,osiemnastu miesięcy od 
ukończenia ostatniego roku nauki ' lub studiów, ' a jeżeli 
powołanie w tym terminie nie nastąpiło z przyczyn nie
zależnych od organów wojskowych albo z powodu złOi-' 
żenia -wnj,osku.o skierowanie do odbycia sŁużby zastęp

czej, można ich powołać w ~iągu następnych 18 · mie
sięcy. Studentów i absolwentów 'odpowiadaj;lcych warun
kom określonym wart. 31 ,uSt. 1 i. uśt. 2 pkt 4 nie powo
łuje się na . przeszkolenie. Przepisy art. 36 ust. 1 pkt 2 
i 3 stosuje się odpowiednio. . " 

Art. 103. 1. ZOłnierz,y, którzy odbyli przeszkolenie 
wojskowe przenos. się do .rezerwy. 

2. Przed upływem Czasu ' trwania / ptzeszkolenia woj- , 
skowego żołnierza zwalnia się 'z tego przeszkolenia w 
przypadkach i na zasa~ach określonych wart. 91 ust. 2 
pkt 2-5. ~Przepisy art. 97 ust. S, art. 98 ł art. 102 ust. 3 
stosuje się .odpowiednio . 

3. W czasie odbywania przeszkolenia wojskowego 
żołnierze mogą być zwolnieni z tego przeszkoleniaprżed-, 
terminówo z pozostawieniem w " dyspozycji organów woj
skowych ~ w przypadkach i na warunkach określonych 
przez Ministra Obrony Narodowej. Pr~pisy art. ~ ust. 2 
i 3 , stosuje się odpowiednio. ' ' 

Art. 104. Minister Obrony NarodQwej w porozumie
niu z ministrami ' sprawującymi nadzór nad szkołami wyż
,szymi określa: 

1) szkoły wyższe lub ich jednostki organizacyjne, w 
których: 
a) prowadzi się zajęcia: wojskowe, 
b) studenci nie podlegają obowiązkowi odbycia 'prze
, s:tkolenia wojskowego, 

2) zasady przllznacz~nia do 'odbywania ' zajęć ' wojsko
wych i sposób ich odbywania oraz organizację stUdium 
wojskowego, 

'3) rodzaje ' i ' czas trwania przeszkolenia wojskowego, 
zasady przeznaczania do odbycia tego przeszkoleni d 

i jego odbywania, 
4) normy umundurowania wojskowego s,tudentów obo

wiązanych do' · noszęnia umundurowania ( oznak. 

~~ 105. ' 1. Koszty . z~iązane z , ut~orzeniem i dzia
łalnością stud:ium wojskowego pokrywa ' się z tej części 
budżetu c;entralnego, . 24 której są pokrywane wydatki szko-
ły wyższej. ' -c 

" 2. K;osztyzwiązane z odbywaniem przez ~t1l4entów 
i absolwentów ~z.kQł wyższych przeszk,olenia wojskowego 

.' . ' . '" _. ;." ~ 0-' 

'. 
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pekrywa się .j budżetu centralneg,o w części , dotyczącej 
Min-isterstwa 'Obrony Narodowej. -

3. Minister Obrony Narodowej młlże zarządzić nie-
04-płjltne przydzielenie sprz~tlt- i uzbrojenia wojskowego 
sikole wyższej na potrzęby / st~di\llll WOjskowego: które 
są niezbędne do pro~adzenia zajęć wojskow.ych . . , 

, i 
łącznego , czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla cho-
rążych i oficerów. - ' , 

Art. 111. 1. Czas trwan~a ćwiczeń wojskowych nie 
może przekraczać ' dziewięćdziesięCiu dni łącznie w ciągu 
roku. 

J " 
2.W przypadkach uza'śadnionych potrzehamiobrony 

Art. 106. 1. ' W sytuacji , uzasadnionej względami 
obronnymi Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 
wprowadzić obowiązek odbycia zasadniczej słuzby woj
skowej przed rozpoczęciem studiów prze.z' mężczyzn przy· 
jętych na studia w określonych szkołach' wYiszych lub 
ich jednostkach organizacyjn.ych, ustalając czas trwania 
tEOj s)qżby. 

lub bezpieczeństwa Państwa Rada Ministrów może zwięk- " 
szyć , czas tr'wania ćwiczeń wojskowych w ' ciągu roku 

2. MężczyŻDi,o których ' mowa w ust. 1, po zwol
nie~iu z zas~dniczej służby wojskowej rozpoczynają 
studia w szkołach wyższych beZ:' ponownego zdawania 

' egzaminów wstępnych oraz nie podlegają obowiązkowi 

odbywania Z!ijęć wojskowych i ' przeszkolenia wojsko· 
wegQ. 

_ 3. Przepis art. 100 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

Ro~zia'ł 5 

o okres nie przekraczający dalszych : ' dziewię'ćdziesię-
ciu dni. 

Art. 112. Do czasU. trwania cWlczeń wojskowych. 
o ktÓrych mowa wart. llO i lIt. nie wlicza się okresów \. , 
udzia.łu w zwalc~aniu klęsk ' j;ywiołowych. ' 

Art. 113. Minister Obrony Nawdowej określa w za
leżności od potrzeb obrony' sposób i formę odbywania 
twiczeń wojskowych oraz ich ilość i cżas trwania dla 
poszczególnych grup żołnierzy rezerwy. stosownie do ich 

- wieku oraz stopnia i rodzaju wyszkolenia wójskowego. 

Art. 114. 1. Do okresowej służby wojskofIej ' powo- ' 
łuje , się , podoficerów. chorążych , i 'oficerów ,rezerwy: W 

ilościach określonych corocznie przez ~adę Ministrów. 

2. Łączny czas trwania okresowej ' służby wojskowej 
nie ' może' przekracz'ać dwudziestu czterech, miesięcy prze~ 

Sł1iżb,a 'woJSkowa ' żobllerzy rezerwy , okres pozostawania , żołnier,za w re~erwie . 

Art. 101. ŻÓłnierzami rezerwy są osoby pqeniesione 3. Żołnierze służby okresowej mogą być ze' względu 
do rezerwy na ' poostawie przepisów niniejszej ustawy na potrzeby obronności wyznaczani do wykonywariia 
lub na podstawie przępisów szcze,gólnych. określonyc~ zadań poza wojskiem. ' 

, 4. Jeżeli żołnierz podlegający zwolnieniu . z okreso
Art. 108. 1. Obowiązek ' służby wojskowej ,żołnierzy weLslużby wojskowej w związku z' upływem ,czasu Jrw~-

rezerwy Polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. ' nia tej służ~y lub orzeczeniem _ niezdolności do' służby 
2. W ramach ćwiczeń vlOjskowych żołnierze rezer-wojskowej jest niezdolny do pracy z powodu choroby , 

wy mogą być powoływani do pełnienia fu~kcji dowód· stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, czas trwania okre- , 
cz'ych lub instruktorskich związanych z prowadzeniem sowej służby wojskowej przedłuża się na jego prośbę na 
wzysposobienia wojskowego. szkoleniem obronnym pobo- okres choroby, nie prz'ekracz3'Jący sześciu miesięcy, 
rowych ,odbywających zasadniczą słu~bę lub szkolenie po-, '\ 
borowych w obronie cywilnej. 

3; Niezale:inie od ćwiczeń wojskowych można po 
wołać podoficerów. chorążych i oficerów rezerwy; w 
przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony Państwa 
lub potrzebami Sił Zbrojnych, do 'okresow,ej służby 
wojskowej, 

Art. i09. 1. Żołnierze rezerwy mogą być zobowiązani 
do doskonalenia kwalifikacJi , wojskowych w drodze zor
ganizowanego samokształcenia prowadzonego w ' zakła
dach pracy, \VI miejscu zamieHkania albo w 'organizacjach 
społecznych, których statuty przewidują działalnaść w 
zakresie obronności lub uprawiania dzied~in sportu ma,"' 
jących znaczenie , obronne. ' 

2. Rada ' Ministrów określa w drodze rozporządzenia 
zasady wykonywania' obowiązku, Q którym m~wa w ust. 1. 

Art. llO~ ,L Łączny czas trwania ćwiczeń wojsko
wych przez cały o.kres pozostawania żołnierza w rezer
wienie może przekraczać: 

, 1) dla ' szeregowych i podoficerów, kŁórzyadbyli ,zasad
~iczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy. 

2} dla szeregowych i podoficerów, którzy' nie, odbyli za
sadniczej służby wo.jsko.wej - o.siemnastu ' miesięcy: 

3)' dla chorążych i oficerów - dwudziestu czterech mie-
sięcy· i ' 

,2. Ćwiczeń! wojskowych odbytych w ,stopniu szere,
gowego,,·lub Vi st,opniu pOdóficerakimnie '"zaJićza: się' do 

Rozdział 6 

Służba ' wojśkowa ·w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny 

Art. 115.1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny poborowi uznani za zdolnych do służby wojs~o
wej oraz żołnierze rezerwy niezależnie , od ich przezna-, ' 
czenia mogą być w każdym czasie powolani do czynne) 
służby wojskowej: 

2. Do czynnej slużby woiskowej mogą' być powołane 

również inne osoby. które zgłosiły się do pełnienia te,1 
służby Vi drodze zaciągu ' ochotniczego. 

3. Minister Obrony' Narodowej określa zasady pr2:e
prowadzania zaciągu ochotniczego. 

, Alt. 116. Żołni~rzeodby;w:ający czynną służbę woJ~ 
skową· (ad. 67 pkt J) oraz żołnierze po,wołani do tej służ
by stosownie , do art. 115 pozostają w czynnej służbie 
wojskowej do czasu zwolnienia. 

, Art. 1111. 1. Żołnierze pow()łani do czymlej służby 
wojsko,wej mogą, być prze'ZDac~eni do pełnienia tej służ
by w obronie cywilnej ' lub ' w dziedzinach zmilitaryzo
wanyCh. 

2. ' Mini~ter Obron.yNarodoWej określa zasady ' i tryb 
, przemaczania ' żbłniettydo służby w obronie cywjlnej 

i w' dziedzinach zmilitaryzowanyc~ oraz zasady pełnienia 
~j służby. " 

\ 
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, Art. ~18 . . 1.. PrzeprQwadzenie .poboru ~arządza Mini
, ster Obrony Na·~odowej. 

2.MiIti.ii~er Obrony NaI'OdoweJ może zarządzić obję
c~e obqwiązkjem~tawienia ;s~ędo poboru: 

l) mężczyźn; którzy w danym roku kalendarz.owym 
kończą osiemnaście lat życia, 

' 2) kobie't posi~dających kwalifikacje przydatne ' do służ
by w,ojskowej, które vi danym roku kalendarzowym 
keńczą Qsi-emnaśc.te, a nie przekroczyły czterdżiestu 
lat życia i nie . są żołnierzami rezerwy, ' 

)) osób ,. uznanych za czasowo niezdolne do służby 
wojskowej. 

J. Osoby , wymienione w ust. 2 są poborowymi w ro
zumieniu art. 115 ust. L 

Art. 119. 1. Do przeprowadzania poboru są właści
.we wojewódzkie sztaby wojskowe. 

, 2. ~ze'fowie woje~ódzJtich s.ztilbów wojskowych po
.. wołują rejonowe i wOjew'odzkie komisje . poborowe VI 

składzie określonym przez 'Ministra Obiony Narodowej. 
, 

3. Orzecżenia rejonowych komisji poborowych są 
ostateczne. 

4. Orzeczenie rej.onowej ' komisji poborowej może 
być zmienione lub uchylone przez wojewódzką komisję 
poborową tyłko w trybie 'nadzoIu, jeżeli, zostało wydane 
z naruszeniem przepisów '. prawa lub jest oczywiście 

~ błędJie. 
.' / 

Art. 120. Odroczenia służby wojskowej udziela się 
I tylko ~ W1:g'lędq na stan zdrowia, na czas ustalony przez 
rejonową komisję poborową, nie .<lłuższy jednak niż sześć 
miesięcy .. Po upływie tego okresu . pobor-owy k1>xzystający 
.z odroczenia bbQwiązany jest stawi~ 'Się p0llow:nie przed 
właściwą. komisją pobOTOWą: 

, Art. 121. 1. Mi-nister Obrony Narod~wej może zwol-
;. , . nie od obowiązkupełnieniit czynnej służby wojskowej 
. ' osoby, które ze względu na posiadane kwalifikacje .nauką

we, zawooewe ' lubspecjaln.e są niezbędne z punktu wi· 
dze~ia , J!@lllzebPaństwa ' na ' zaJmowanyx:h stanowiskach 
pracy. 

2. Zasady i tryb zwalniania od abowiązku pełnienia 
czynnej służby w9jskowej (reklamowania) określa Komi
tet Obrony Kraju. 

Art. 122.1. Zwolnienie z cryDllej służby wojskowej 
następuje: 

1) w tazieuznania żołnierza przez wojs1t-ową komisję 
lekarską za trwaJ·e nie zdolnego ao służby wojskowej, 

2) w razie demobilizacji poszc~ególnych roczników lub · 
g,rup żołnierzy określonych przez Ministra Obrony 
Narodowej. 

2. Zwolnienie z czynnej służby wojskowej może na
st<!pić: 

. 1) w razie uznania żołnierza przez wojskową k'omisję 
lekarską za czaSowo nie~olnegó do służby woj
.skowej, 

;2) w Pfzypadku reklamowania~ 

3. Zoinierze żwolnieni z czynnej służby wojskowej 
obowłąuni są zgłosić się oso,biście w ciągu siedmiu dili 
óddni!łzwiJlnienia;te służby do ",laściwejze względu 
na ,Jl.liej~e póbyt}ł , stałęgo(iamie~kilJlia)wojskpwej ko
m~ndy' l1~pełilien w celudokonaniti ódp~wiednich . zmian w eWidencji' wojskowej. ' ' . . c • . " . . ' 

7 

Rozdział 7 

Szczególne uprawnlenlatobderzy l Ich rodzin 

Art; 123. i :' W okresie między powołaniem pracow
nika do czynnej służby wojskOWej a ' jejpdbyciem stosu
nek praey nie może by-ć prz~jt 'zakład pracy wypowie
dziany ani rO'Lwiązany. ' 

2. Jezeli okres dokonanegopr,zez zakład pracy lub 
przez pracownika wypowiedzenIa śtósunkupracyupływa 
po powołapiu pracownika do 'CzyriJiej służby' wojskowej. 
wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tyin przypadku 
rozwiązan~'(! stosunku pracy moze nastąpić tylko na żąda- . 
nie pracownika. 

3. Przepisy . ust. 1 i 2 stosuje się rówmez do umów 
o ptacę zawartyćh na okres próbny i na ' okres wstępny. 
W razie upływu okresu .próbqego lub okfesu wstępnego 
po ' powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej 
umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nie 
określony. -

4. Przepisy ust. 1---3 nie dotycz:ąpracownikówpo
wołanych do czynnej służby w.ojskowej, która ma byc 
odbywana w formie jednodniowych ćwiczeń. 

5. ' Umowa o pracę zawarta na czas określony hlbna 
czas wykonania określonej pracy ulega jednakże rozwią
zaniu z upływem terminu określonego w umowie. 

6. Przepisów ust. 1""':5 'nie stosuje się, jeżeli :takład 
pracy może . r'ozwiązać umowę ,o pracę , bez wYPowiedze
nia 2< winy pracownika lub w razie likwidacjizakład.u 
pracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku' pracy 
następuje na zasadach ogólnych. . ~ 

Art. 124. 1. Pracownikowi .powołanemu do czynnej 
śłuzby wojskowej przysługuje zwolnienie . 'Od pracy dla 
załatwienia spraw esooistych, ~ zachowaniem prawa ' do 
wynagrodzenia: 

1) na dwa dni. jeżeli zostal powołany dozasadniczef' 
lub okresowej. słuzby wojskowej, 

2) na jeden dzień, jez.eli ' tostał pO,wołany do odbywania 
ćwiczeń wojskowych przez okres ppwyżej trzydziestu 
dni, 

wczasie bezpośrednio poprzedzającym stawienie się do 
, służby; na wnrosek pracownika zwolnienie może być 
udzielone przed tym terminem w innym dogodnym ' dla 
niego czasie. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli powołanie 
p1zewiduje naty~hmiastowy termin stawienia się do ' 
służby. 

3. Pracownikowi, który odbył ćwicze,nia wojskowe 
przez okres powyżej trtydiiestu dni, przysługuje zwolnie· 
nie od pracy lila jeden dzień po odbyciu tych ćwiczeń, 
z zachowaniem prawa . do wynagrodzenia. , 

Art. 125. 1. PracoWnikowi, kŁó.ry w ciągu lrcZydźiestu 
dni od żwolnlenia z zaS'adniczej . lub okresowej służby 
wojskowej podjął pracę,cża,> .odbywania , słutby wOjsk9,-

, wej wlicza się do o~'resu 'zatrudnienia w zakładzie pracy, 
w którympodjiłł pracę, · w zakresie ' wszeikich uprawnien 
wynikających z Kodeksu pracy orat pr~pisów szczegól-
nych. ' . 

2. Przepisust. l stosuje się , rówqież ,w raziej>odjęcia 
pracy na podstMvie skieT9wa4ia terełlowegQÓrganuadini:" 

. ą-istracji państwowej Q właściwJ>Ści szczególnej . w śpia
)\lach zatrudnienia stopnia podsJawo~~go, . .jeżeli wniosek 

/ 
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o skierowanie -do pracy został złożc:my temu o!gatlo~i w 
ciągu trzydziestu dni od zwolnienią z zasadI}iczej lub 
okresowej ~łużby wojskowej. , '_ 

, 3. PracownikoWli. , który podjął pract(I\łb ~ożył wnio
sek o skierowanie do pracy ,.po , upływie tr~y~zies~u dni 
od., zwolnienia ze ' służbY '.'Wpjskow:ęj. czas Od,bywanIa służ: 
by W'licza , się do' okresu zą.trudnienia, tylko W / z:akres!e , 
wymiaru urlopu wypoczynkowego iwy'sokOści ,odprawy 
pośmiertnej oraz uprawnień ' emerytalno-rentowycb. _ 

_ 4. Terminy przewidziane w ust. l J . 2 uważa się za 
zacbowane, je-żeI.i pracownik. , nie mógł podjąć pracy lub 
wystąpić z wnioskiem o skierowanie do. -pracy z przyczyn 
usprawiedliwiających- nieobe-cność , w pracy. 

, I 

5. Prz.episy ust. 1-4 stosuje się, ' jeżeli przepisy szcze
gólne nie przewid\1ją 'korzystni jszychuprawnień. 

Art. 126. 1. Zakłaą pracy; , ktory zatrudniał pracow:
,uika ' w dniu powołaI}ia do żasadniczej lub okresowej 

,' służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić: go na po
przednio zajmowanym stanowisku tub na stanowisku rów
norzędnym -pod :względem rodzaju p.racYQx:az zaszerego· 
wania osobistego • . jeżeli w ciągu trzyd:ziestu dni od dn~a 
zwolnienia: ze służby pr:acownik zgłosił się do tego za
kładu "Ii cell,l podjęCia piliCY, Niezachowjlnie tego terminu 
powoduje wygaśnięcie st osunku ' pracy, chyba ze nastą
piło z przyczyn usprawiedliwiającyczh nieobecność w 
pracy. 

2. Jeżeli pracownik uz:yskał podczas służby wojsko
wej inne lub wyższe nii posiadan.e uprzedniokwalifi
kacje~awodowe, zakład pracy lub organ nadrzędI}y nad 
tym zakładem j~st obowiązany na ~iosek pracownika 
zatrudnić go w miarę możliwości na stanowi"sku,które 
odpowiada nabytym IW 'wojs_ku kwalifikacjom. 

Art. ' 127. Pr~cownik, który pod.jął pracę po przedter
minowym zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej z 
po;;;ostawiEmiem w dyspozycji dowódcy jednostki wojsko· 
wej,,- ' w razie wezwania - d.o ,dalszego odbywania tej 
slużby - jest 9bowiązany stawić się do pracy następne -

, go dnia po zwolnieniu ze służby. Za czas pracy opuszczo
ny Z powodu wezwania, nie przekraczający pięciu dnI, 

' plącownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. / 
Art. 128. 1. Pracownik powołany do zasadniczej lub 

okres'bwej służby wojskowej 'ótrzymuje z zakładu pracy 
odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia 
obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwi· 
walentu za urlop \ wypOczynkowy. Odprawa nie przysłu
guje w razie ponownego powołani,a do tej samej służby. 

2. Pracownik powołany nać~ic:ienia ~ojskowe za
dlQwuje pr~wo ' do pełnego 'wynagrodzenia z Ulkładu 
p,acy" za okres ipdbywania tych ćW1C2eń, nie dłużej jed-
nak niż za " dwa . tygodn'ie. ' , " 

I • ___ ~, 

3., Za dalszy okres ' odbywania ćwiczeń, o którym 
mowa w ust. 2, pracownik otrzymuje z zakładu pracy: 

1) 500/0 wynag,rodzęnia, jężeli nie, utrzymuje rodziny, 
2) 75% wynagrod~e~-ia,'jeżeli 'utrzymuje' jednego człon

ka rodziny, . . 
~) , pełne wynagrod,zenie, jeżeli utrzymuje ' co najmniej 

dwóch członków rodziny. I 

4. Wynagró<lzenie, o którYm_ mowa w ust. 2 i ,3; 
oblicza się wędług _ zasad określonych dla ustalania wyna· 
9rod~niaza , ~z~s urlopu I,'wypoczynkowego. ' . " 

c 5. Odbywanie ćwiczeń wojskowych " fiie · powoduje 
ograniczenia uprawnień wyni'kających ' ze stosunku' pracy, 
z zastrzeżeniem przepisów ust 2 -4. 

ł 

Art. : 129. 1. W ,okresreodby~anla przez ~oli:iierz::' 
zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez ~akład , 
pracy stbsunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić ,wy
łącznie ~ winy pracownicy lub w razie likwidacji zakładu 
pracy. " _ ' , " ,:, ' " 

2. Właściwy terenowy organ administracji państwo- ' " .~ 
wej jest obowiązany skie,rować nie zatr.udnfoną żonę żoł~ 
nit1rza odbywającego zasadniczą służbę wojskhwą; 'na jej 
żądanie, do uspołecznionego zakładu pracy, 'który ma ' 
obowiązek zatrudnić ją stosownie do Posiildanych kwali
fikac~i i w miarę wolnych stanoWisk. 

Art. 130. 1. W 'czasie odbywania ćwićzeń wojskq- , 
wych przez żołnie,rza nie będącego pr'acownikiem człon

kom rodziny pozostającym na jego utrzymaniu przysłu-
guje prawo do zasiłków dziennych. . 

2. Prawo -do zasiłków dziennycb przysługuje także , 
przez czas określony żołnierzom zwolnionym z ' czynnej ' 
służby wojskowej, którzy w dniu powołania-nie byli pra- <,. -

cownikaPli, jeżeli po zwolnie?iu. ze służb)" .są . ~iezdolni : .fj 
do pracy z powodu , choroby IDle przysługUje ~m Ptar.0 ':, :: " 
do renty inwalidzkiej, oraz członkoqL rodzin tych żołnie- - , 
ny pozostającym na , ich utrzymaniu. ' 

3. Zasiłki przyznają i wypłac,ają terenowe organy 
administracji państwowej o właściwości , szczególnej ' w 
sprawach zdmwia i opieki społecznej , stopnia ppdstawo
wego; ,od decyzji w tych sprawach przysłUguje odwołanie 
do 'wlaściwego tl9renowego organu aQ.ministrącji , państwo
wej stopnia wojewódzkiego, którego decyzja jest 05ta
teozna. 

,4. Podsta;'ę ustalenia wysokośc;:i' ' zasiłków stanowi 
kwota I/.ajniższego wynag'Todzenia zasadniczego za ' pełny 
miesięczny wymiar czasu pracy. 

5. Zasiłki oblicza się od 1/30 kwoty określonej w 
ust. 4. Zasiłki te wyn.os,zą dla jednej osoby 75%, a dla: 
drugiej i następnych po 500/0 -tej kwoty. 

Art. 131. 1. Członkom rOdzin żołnierzy odbywających 
zasadn!czą służbę wojskową, uznanych za jedynych żywi
cieli .rodzin, przysługuje prawo do zasiłków miesięcznych. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się d~ członk6w rodzin 
:':ołnierzy Odbywających zasadniczą służbę wojskową 'nad. 
terminowo. , . 

3. Z,asiłki miesięczn,e wynoszą dla jednej osoby 1 ()()4I/o" 
dla' drugiej 850/., a dla każdej następnej po 75?/o kwoty 
n~jniższego ~ynagrodze,nia zasadniczeąo ' za pełny mi e-
slęczuy wymIar czasu pracy. ' 

4. Przepis art. 130 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 132. 1. Członkom rodzin żołnierzy odbywają
cych zą.sadn1czą służbę wojskową przysługuje ' prawo do
bezpłatnego korzystania ze świadczeń zakładów społecz
nych' służby 'Zdrowia., Prawo to ' przysługuje również przez 
czas określony żołnierzom zwolnionym z tej służbY 

i członkom iCh rodzin oraz innym żołnierzom zwoln ionym 
z czynnej slużby, wojskowej. _ ' 

2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz ZQ..rowia ' 
i Opieki Społecznej okreś l ają w drodze rozporządzenia 
zasady korzystania ze świadczeń przewidzianych , w ust. 1, 
osoby uprawnione , do korzystania z tych ŚWiadczeń, za
kres j tryb udzielania świadczeń ,o raz okresy czaSu, prze7; 
jaki one przysługują. 

Arf: 133. l.Człbnków rodziny żołnierza odbywają
cego czynną służbę wojskową, którzy zamieszkiwali 
wspólnie z nim w dniu powcłania go do tej s1użby, nie 

I 
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, wolno usuwać '. przymusowo z; mies2'ltań zajmowanych na 
, ~(łstawie tytułu prawnego. 

2. Nie .wolno rÓWDież zaj,mowat_ mie$:akań iołnieizy 
,samotnych -odbywających c7iynną slużbę woj,skową. 

Arł~ 13 •• ł . Zołqierzom uznanym 2l'a jedynych żywi
cieli rodzin oraz żołni~rzom samotnym w ,okresie odby
'w ania przez nich zasadnicz~j służby wO'jskowej: 

1) pokrywa , się: 

aJ:, należności , ~ tytułu najmu rok alu mIeszkalnego 
zajmowanegO' na , podstawie, decyzji administra-

,cjjnej, , 
~b) należności z tytułu zajmowania. spółdzielczego 10-

kal'u mieszk.alneg.o typu 'lokatmskiego, 
. 'c) bieżące opłaty eksploatacyjne z. tytułu zaJmowania 

spółdzieIczegp lokalu mieszkalnego typu własnoś-
, ' ciowego, 

;!) zawiesza się sp-ł'atę: ' 

a) pożyczki uzyskane l ź zakładowego funduszu 
mieszkaniOwego, 

,'b), kredytu ~a ' uzupelniEmie i wkładu' wł.asnego do 
S{loldziełni budownictwa ~ieszkaniowego. , 

c) kredytu inwes.tycyjnego przyżnaneg.o na nabycie 
zajmowanegO'_ spółdzielczego lokalu mieszkalnego 
typu własnościowego. '. 

2: Pożys;:zka i kredyty, o który~h 'mowa w ust. 1 
. pkt 2, w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają 
, aprbcenf:owaniu. ' 

3. Uprawnienia. o ,których mowa w ust. 1 i 2,przy
sJugująrównież małżonkom z.ołnierzy odbywających za

'sadniczą służbę wojskową,· uznanycl'l za jedynych żywi-
cieli rodzin. ' 

_ 4. War,unkiem korzystania , z uprawnień wymienio · 
nych:' 

1) w ust~ l w pk.l 1 i pkt 2 'Id . eJ - jest nięoddańie 
lokalu. mieszkalnego do 'bezplatn,ego używania łub w 
podnajem, 

2) W. u~t~ l w Hkt. 2 lit.. al i b} 'oraz w lllS~. 2-' jest 
zaciągnięcie kredytu lub. po,iyczki przed dniem. po
wolania żołnierza do-służby wojsko:wej. 

Att. r3S. 1. Należności mieszkaniowe oraz ' opłaty 
eksploatacyjne, o których mow,a wart. 134 ust. 1 pkt J, 
pokrywają terenowe . organy administracji parrstwowej 

~ o właściwości szćzególnej w sprawach opieki społecznej 
stopnia podstawowego. ' . ,. " 

(/ • .2. Min.ister Fina'nsów w porozumieniu.. z. Ministrem 
. Pracy i Polityki- Socjalnej okreŚla iasady i tryb pokrywa

nia . naleiności i opłat or~z zawieszenia spłaty pożyczki 
i kredytów. o Którydl mowa wart:. 134"; 

Art • . 136~ Czł,o~om rodzin io:lnierzy . odbywających 
okresową służbę w.ojskową przysługuje: , 

l) bezpłatna pomoc lecznicza - w zakresie i na wa-' 
runkach określonych w drodze IOZjlorz.ądzenia przez 
Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki 
Społecznej, 

2j prawo do ulg prz.y przejazda.ch państwowymi środ
kalIlL komunikacyj,nymf -:- ' w zak.resIe i na wanin· 
kach określonych W drodze rozpori:ądzenia przez Mi
nisua Transpartu. Zegługi i Łączności w porozuJnie

'-nin z Ministrem Obrony Na-rotfo>wej:. . 

J 

Poz..2JJ1 

Art. 137. 1. Przepisy art.. 123-135 dotyczące upraw
nien żołnierzy zasadniczejs,w.żby wojskowej, i członków' 
ich rodzin stosuje SIę odpowiednio do studęntów i absol- . 
went.ów . szkółwyższ.ych powołanych na dług,O'trwałe 
przeszkolenie wojskpwe oraz d,o-członków ich rodziD. 

2. Studentpm i absolwentom szkół wyższych powo
łanym .na krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz cz'łon

kom ićh rodzin przyslugująodpowiednio uprawnienia 
przewidziane dla żołnierzy powołanych na ćwiczenia woj
skowe ' i czlonk.ow ich rodzin. 

Art. 138. 1. Przepisy art. 123, art. 12łust. 1 i 2, 
art. 125, 176, art. ' f28 ust. 1, art. ·t29 oraz art. 132-135 
slosuje się do żołnierzy pełniących czynnąslużbę wojsko
wą w: razie ogłoszenia mobilizacji i , w czaSie wojny, je
żeli odpowiednie przepisy nie ' stanow,ią inaczej;. 

2. CZłonkowie, rodziny pOiZ:ostający , na. utrzymaniu ' 
żołnierza -pełniącego służbę wojskową określoną w uat. 1 
zachowują prawo do . wS2iystki~h świadczeń ze . strony za
kładu pracy. który zatrudniał żołnierZa . 'Ił' dniu poy.'oła
rua gada słuiby,. przysług:ują~ydl ' ,cŻ'łonkom ' 'rodziny ' 
innych pracowniJtów tego zaldadu. 

3. Rada Ministrów w drodze rozport.ądzenia określa; 

1) kategorie iOłnierzypelnfących s-lużbę WOJskową okre
śloną ' w ust. f, których członkowie rOdziny pozosta
Jący na ich utrzymaniu uprawnierii są do . zasiłków 
wojennycft, . . 

2) wysokość, zasady i tryb przyznawania zasiłków wo
jennycb. 

Art. 139. J. Rada Ministrów w drodze rozpO'rządzenia ' 
określa warunki stosowania przepisowart.. 1.2::1,-128. a tak
że . warunki przyznawania i tryb wypłacania. ,zasiłków, 
Q których mowa wart. 130 i 131. 

2. Rada: MinistrÓw może przyzna t . Ż'ornierzom oI,az 
członkom ich rodzin inne szczególne uprawnieniaj bibutgi, 
określając zasady i warunki korzystania z nich, jak rów
nież pod'Yyższać określone w ustawie kwoty puysługu
jących świadcuń pienięinych. 

DZlAł.V 

O~rona' cywilna 

Roz'działl 

Przepisy ogólne 

" 
Art. 140. 'Obrona cywilna )Jia na cęlą! ocbronę lud-

ności, zakładów pracy i 1:I'IXądzeń,. uiyłecznoś'ci, publicz
nej, dóbr kulturY"r.atowanieiud~elap~ pom9CYp0szko
dowanym w czasie wOJny oraz wspó,łdziałanie w zwalcza~ 
niu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska . oraz usu~ 
wania ich skutków. ; 

Art. 141. 1. Podstawowymi jednostkami organizacyj: 
nymi przeroacz'Onynii'clowykonywanra zadań obrony cy~ . 
wiInej są formacje 'obrony cywilnej. , 

2. ; FormacJe obrony cywilnej sklad.iljii się z Oddzia
łówobrony '. cywilnej przeznaczónychdo wykonywania 
zadań ogólnych lub specjalnych ' oraz'irinych jednostek 
tych formacji. 

3. Formacje obrony cywilnej · tworzą ministrowie. 
wojewodowie, naczelnicy gmin i kiet-c;>wnicy załrJadów 
pracy. Formacje te mogą byćrównie* tworzone przez 
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. organy naczelne organizacji' społed,nych : oraz inne organy 
upowążniorre przez 'Radę ,Ministrów. 

Art. 142. 1. Obowiązek obywateii w zakresie obrony 
cywilnej polega n~: ' 

l) odbywaniu: 

a) służby w .obronie cywilnej, 

bl przysposobienia obróńnego młodzieży szkolne j ' 
i szkoleni a ob.r~nhego studentek szkół wyższych,' 

cl szkolenia w zakresie powszec!>nej samoobr'ony lud~ 
ności, , 

2) w.ykonywaniu 
ustawie . . 

innych ' zadań 
., 

przewidzianych. w 

2. Służbę w obronie cywil~eJ odbywa się w fQr ... 
macjach abropy cywilnef 

Art. 145. 1. i Obowiązkowi słuźby w obronie cY'YiJi.f~~ 
nej po,dlegają : . '. . .., .' ....':.'.'! 

l) PQlior~wi "U~ani za zdolnych . do slu':i:by ' woj~kowej';~>]~ 
przeznaezeni do odbycia: " . < - .-!"~"~ 

, . [/,. :{.i~:: 

a) ! za,sadnic;:zej służby w oddziałachobronyc;yw~łnen1v;ę 
, jElżeli nie , koriystają z odroczeriia zas'adriiCZejsluż{ \" 
by wojskowej, I . ';il~ 

b) szkolenia poborowych w tychoddział,!,ch , . t. 
-,.':" ~ '.-:.ił· 

2) pr2:eznaczeni do tej służby: . ;.,,! 

a) żohii!,!rze rezerwy nie przewidzia.ni . do -slużb%<';~ 
wojskowej albo do ' służb-y w , je~nos\kachzmilita-:"';~ 

• ryzowanych, ' ~,'!,.;;rl 
b) mężczyźni nie p'odlegający obowiązkowj służbY :.';i,,' 

wojskowej, do koń·cą. roku ·kalendarzowego, yt.i;,"i.· 
którym kończą sieśćdziesjąt lat zycia, ," ,!&'>.,. 

c) , kobiety począwszy od 'i slyq:riia roku, w którynl.~;~~ 
3. Służba w obronie cywilnej może być odbywana kończą osiemnaście' lat życia,' do końca . roku, k,a- .1::, 

również w jednps,tkach organizacyjnych nie będących for- ~en~arzowego, w którym ' końcrą pięĆdziesiąt , r'ati',.~~ 
,macjami . obrony .cY}Y:il,nej, ,określonych ,przez Komitet zycla. • ". ',"t/! 
Obrony ~raju' i 2. ObowiązkoWi ' odbycia "sżkoleni ii Roborowych .. w) ~)." 

4. ' Osoby p,odiegające obowiązkowi służby w obron~e oddziałach , obrony . cywilnej mogą , b,yć również paddanl~~}( 
. przedpoborowi uznani za zdolnych do służby wojskowe.j i ~;? 

cywilnej mogg być zobowiązan,e w ramach tej służby do którzy'.zgłosili się ,ochotniczo dO , t'egoszKolenia..;·;···.' 
wykonywania ; prac niezbędnych dla potrzeb obrony cy~ . 

Jwililej oraz do udżiałuw zwalczaniu klęsk żY]Y'iołowych 3. Obowiązkowi służby w 'obrbp.ie cywil~ej nie 'Podf"t 
i 'zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. legają: . '. . :>;,..};~ 

I . " 1) osoby zaliczone do jednej · z grup , inwalidów, ... ' i,:::;~ 
5. Komąet Obrony . Kraju określa przypadki, w któ- 2) kobiety w cią±yw okresie sżeści. u .... miesięc. y ' P .. Ó\,.· .. ·.'.·.I·".l 

rych wykonywanie obowiązków lub ' funkcji na określo- odb . . 
.nych stanowiskach w urzędach organow władzy i admini . . yeiu porodu, ..' . ~ > . ,(~'?i· 
.stracji par)stwowej; instytUCjach (przedsiębiorstwach pań- 3) :o~oby sprawujące opiekę nad. dzieć~i do. latoś'lll'i\ł:i ł~';i 
stwowych, organizacjach spółdzieIczy6h, społecznych, po;,' . 4) osoby sprawujące op~ekę nad dziećmi. · od lat ośniiu:~~ 

.. litycznycl?-, i zaw6doW'ych może Być uzriane za równo- . do szesnastu lub nad osobi:,urli . w,W6lnie zami~szkały':~~ .\~ 
f. rzędne z wykonywani~m obowiązku . służby w , qbronie mi, zaliczonymi do I grupy! irlwaIidów albo oblQżni~L4'~ 

cywilnej, chorymi; jeżeli opieki 'tej nie móżna powierzyć irrne}";~': 
osobie. " .' . .\4"l. 

Art. 143. Rada Ministr6w, 6kreśla: Art 146 l P b h " , . ' ł' d '7·;' I . • • • o orowy\! przeznacza \ powo uje , O'je;' 
1) zadania .obrony cywilnej 9rat. obowiązki i uprawnie-zasadnićzejsłużby w obronie cywlln-ej WojskowY· kom.en~''f.irf; 

nia naczelnych "i terenowych' organów administracji dant uzupełnień. . ' '~t{ 
państWOWeJ, jak również zarządów central'nych związ- 2. O.so,b. y , o ~to,' rych. mOW,d. w ,ar.,t 1.45_ ust. 1 pkt Z-., !'.~;. 
~ów sp6łdzie!ćzych/ i organów nactelny.ch organizacji ' , . -,",,' .. '" . . przeznacza do słuzby w obrome cywllneJ komendant for, ,':~ 
społecZnych w zakresie przygotowania i wykonywa- macji 'obrbny cywilnej lub kierown'i lf jedrióstki org\lni. J;t; 
nia tych zadań, ~acyjn~j, o którejmow~ W .i!ft. 142 ust, .. 31 a ną stano'~ ',~"; 

, 2) zasady współdziałanidóbrony CYWilne} w zwalcz.a· , wisko komendanta formacji '- kierownik zakłądu pra<:y ,/1-
niu klęsk ' żyv~iołowych i zagrożeń środowiska , Órilz lub. terenowy OI:gan administracji ' państwow1!j 0 - wlascr", 'Ji: 
usuwaniu ich skutków, . wości ' ogólnej stopnia podstawowego, po zasięgnięciu, w "?-: 

3). ogó,lne zasady, twprzenio. i przeznaczenia formacji uzasadnionYch przyPadkacH, oPin'ii )ekarza ' żakładu spo~,,;y;~; 
obrony cywilnej, ichrarpowe strQktury organizacyjne łecznego służby . Zdrowia. .!~Ifl' 
i " podp'orządkowanie oraz zasady .wyposażanjaw nie- 3. ' Powołanie do zasadniczej służby w 'ol)forue cywil~ ~r!" 
zbędny sprzętśrodkL . , nej następuje zapom'oCą kartypowo~ania do tej shiżby.f"f' 

I Ro~a.zial 2 , 
ł, 

S1\1żb~ W,. 9bronie cywilne.j 

. Art. 144. -::-Ć>bowiązek służby ' w obronie cywilnej po
lega na: 

l) od.bywanju w cZasie pc;>koju: 

aLzasadnitzej służby lub SZkolel}iapobotówych; 

, b) ćwiczeń, - '~ 

' 2) pełnieniu w czasie wojny ' czynnej słu,żby. 

4: PrZeznaczenie~Q służby W Qbronie ą:y)Viln;j osób;"'f 
,0 których ll).owa.w u~t./ 2, n,a~tępu~e. w . qrodze n~da:IJia,~~ 
przydZiału. :orgamzaCYJno,~mob1l1zar;YJneg9" do ~luzby..· w'd J? 
-określonej: " 'i: 

l) formacji obrony .cywilnej lu'b, 

i 2) jednostce ,organizacyjnej, o której mowa w .ar1: ' 142 
u,~t. 3. ;, " .' 

5. Minister Obrony Narodowej ustal a: ' 
l) liczbę i kategoiiE~ pOborowt ch,: którzy mogą być po~' 

wołani do zasadniczęjshiżhy w obronie ~ywilnej, , 
2) kategorie zołnierzy l rl!z~rwy;których /prze:p1aczeni~ 

do służby . w .obronie cywilnej, wymaga zgody woj~ 
s~owego ~oinendanta uzupełnień. . . 

\ 

! 
" 



. ·1ut. · ·l'ł7. 1.Pdb-oI'()Wi " powółarii ,ao lZaudriiGzej 'Służ
"by w <obronie ·cy·vlilnej ~są 'ohowiązarii :zgłoSić 'Się .do ·tej 

;.r, '. ' służby w 'terminie i 'IDre]scu uKr-eślonyćh 'w ,karere "po. 
:c,~ . wołania. . ". . 

" 2. Dniem powołania .au zasadniczej <s:łużby W obronie 
cywilneJ jest dzi'en, 'W ~tór'ym }karta , powółańiazostala 
doręczona; przepis art. :68 .ust. A -stoslije ' ś'ię 'udpowiednio. 

3. Osoby ·wy.mieIii'one watt. '114'5 uSt, 1 pkt 2 'Są obo:· 
"wiązane zgłasza~ się de!) 'Słu'iby w terminie i 'miejs'cu 

.' 'Ókr~lonycb w 'karCie przyażidłu ·tto 'słuzbyw formacji 
. obrony cywifnej albo w wezwaniu 'komendanta oddziaJu ' 
łub kierownika je'dnos.tkli tor.g:anizacyjnej, o której mowa 
'VI ' .a;l't . . 142 ust. 3. 

. Art. 148 • . L Zasaanic~ą służbę w 'Obronie cywilnej 
, '. ,poborowi odbywają w j:ean..Ym,riieprzerwan,rm okresie 
)', .przez 'dwadziescia cztery miesiące~ . 

" 2. ZaSadnicza ,:Slużba _,W olu6i:lie .cywilnej 'moż.e być 
,.,1 c · od-bywiUld także· w ,kilku ,okr-esąah w ,ciągu l x;-zech lat'. W 

:~"', . t}':m prZypadku czas trw.ania - ·służby nie 'może przek.raczać 
;,:" ' łącuiie 'OSiemnastu miesięcy. 'Pod'żicrł służby na okresy 
~: J. llslat.:lSie'I ObrOJi.yC.ywilnejKraju. ' 

,t-

/ 3. Poborowi z dniem stawienia się do .-zasadniczej 
. służby w obronie cywiln'ej :otrzym~ją bez szczególnego 
nadania tytuł lunaka. Nadanie !tyttiłu starszego, junaka 

, na~lępuje w drodze nitanowarua. 
, ' 

4. Junacy odbywają tasadnicząsłużbf: w ,obr..oni'e 'QY
wilnej .w fonnie skoszarowanej lub "nie skoszar,owanej, w 

I:oddticiłachobrony cy'w,ilnę] 'i .. przęchoazą sikólenieprak
-tyczne w 'zakreśie 'prZ'Y'gótowania ·óbronycywilnej. 'Formę 
'0db~a:niil 'ŚłuZby określa . organ, ~tÓf;y ~twor'Zy :0ddział 
-obr-nny ąwilnej IW: 'Famach formacji ,obfonyc.ywHnej. 

5: Wzakreśię 'zwcn~iariia ' junaków z z'asadntcze j służ
'by ' w Gbr~nre .c~iłn.e'j c'przet! ?j-eij odbyciem ·stosuje srę 
zlisady-<o'Jw-eśl'one ,w ,a-r.t. ,9'1 .ust. " '2~5 ,oraz zasady i tryb 
okreśłmte iW art. ,98. 

:\ .. '., ~ •. 149. 1. Szkolenie poborowych Vi obronie c,ywil
, nej polega na odbywaniuwoddziałacp. obron,y ' cywilnej 

w dkTesi,e 'h4ećh.1at: 
I. i ' I -- . J 

' .. ,' 

" 

/:1' zaję~ 'sikołexhow;ych orgaIiizowan,ych wczasie wol-
nym :00 "Pfat:y. . 

. , 
2) przeszkolenia na obozie sZ:koleniowym ,pr,zez okres 

do trzydziestu dni. 

2. : t4ąny {ozas ''!S-żkol'eniatpoborowYdh :w ~od.działach 
obrony cywilnej nie , może przekraczać s:lieśćdzieSięciu .dni 
W roku, w t~dwudziestu ~dni ,u~la.wowo ;wolnych . od 
pracy. 

, 3. . Do ' czasu .śzkolenia jlo.borowHch .nie wlioza się 
. . :u~zjafu .. w 'zwalczaniu iJC~sk ~yWiOlow,rch i .iągrożeń . śm

. do'Wiskauraz ',uSuwaniu :ichs'k11fk"ów: :Za:jęCia sikolenio
we w ' t)'kresie :ź'W~ania " ){}ęsk ':7;.-ywitl1owych , i ' zagn>żeil 
środowisb 'oraz :usllwarita jch :skufko,w ,mOml b:yc\.prowa __ 

-<:tlzone ::w tzaśie ·-'JIr~f. 

4. Szkoleniem ,Jlo.bcnQwwch qj{ ,olu:onie .cw,wilnej ,mogą 
' ~yc o~jęteIO:w:Dież .'kriJlietH . .uzn~ne ~za ,zddlne ,do -służby 
.wąj~kow:ej~ FQ~ie 'JWbiet 'Jio <oob:yNlaniategQ ~:źIkole
liia mozenas~icdo;konca ..Loku .. kalend-ar,zo,w:e,g,o, ił _~tó
rym koD.ąą dwadzieśCia ~ery , dfila życia. - , 

. , ~ ,150.J. :Szef I@bron;.y (.Qywilnęj~arlu ,może ,skró· 
. .;ck oCZa:S trw.nta ~adriiczęlj":'Śłu-ż-bjy' lu.b $zkQtenia pobo
rowy,chw ,ll'bmn.ie ,C\}'M'-ilnęj, mi-ew'ię:cEij ije.dnak miZ o • .tlIwa- . 
naście mie~ęcy. , , ' 

, ~< -', ' , 
', , I 

> .. 

.. ·Poz.1lO1 

2. 'POOoN>wyćit, \którzy ·odb;yli .zasa.dniozą .ś1użbę Illlb 
' szkolenie poborowych w obr·onie cywilnej, w.ójsk.owy 

komendant uzupełnień ,pr,z:enosi ·4-0 lieZeI'W:V. 

'·'.Art. , 151. 1. Cwicźenia odbywa się w formacjach 
óbrony cywtlnej 'llib w 'jednos:tkach oiga~i'Zacyjnych. 
o których mowa wart. 142 ust. '.3, w czasie wolnym , od 

'pracy w wym-rar:zedo piętnaltu'am w T0Ku, .W tym nie 
w.i~c~j ,niż pięć , -dni ustit-W.ow-o wolnych '.Od pracy. 

2. Osoby prz,eznactone uo , pe'łnieri'ia funkcji inStruk
torskich i -kierowniczych. nIezależnie 00 ćwiczeń określo
nych w ust. ,i, m~ą być wzyw:ane .~az na trzy 'lata rlo 
odbycia ćwicze.ń triWająctY.ch 'w ~pOsób Giąg'łydo piętna
śtu ,dnL 

3. Łączny czas' trwunia ,ćwiczeń wobr<6ńie cywilnej 
,przez cały okI1es ,podlegania oliow:iąz-koWii :śłuż~y w D.bro
nie cywilnej lnie może Jli:.:zekrac:z~ć '(jkresóvt ustal@.n:yth 
,wart. HO. 

4. Do ,czasu ;trwania ·ćwikq;eń w obf,ooie .cY'Wi!lne1 ,nie 
'wlicza ,się :okr.esów oudzi,ału w 'zwalczaruu .:klęsk :żyWioło
wych 'i ' 2'l<\g'r.oień środowiska or-az 1USuwaniu i ch .sJt,utków., 
'M/ ;okr,esie :mY!akzania klęsk :żywiełowyoli i . :zagI'()zeń STO' 
dowiska lub usuwania ich skutków ćwiczenia mogą być 
prowadzone w cza~ie 'pracy; . 

5. Komitet Obrony Kraju m&że: 

l) zarządzić przeprowad7;eli'ie ćwiczeń. o klorycb mowa 
w ' ust. 'l, 'wyjąt'1mwo ' w czasle ,pracy lUb ll,powaznić 
do wydania takiej decyzji wojewódzl!j 'komitet 
obr,ony, . 

2) w przypadkach ozasadnionycQ polńebami Dbr.ony 
'Państwa zwi-ększ-yć czas trwania , ćwiczen, o 'których 
mowa w ust. 1, do ' 'trzya,zi:estudni. 

Art. 152. Osoby 'przeznaczone '>do ,służby w .ohr,l!mie 
cywilnej mogij być ZObDwtijZane do .d.oskona]enila kwali
fikacji w-za'kresieobrony 'cywilne;j W drodze samokształ-
cenia. - . . {' , ; 

Art. , 15.3. 1. W ra,z,ie ,ogłQszeni~. ńiC!lb.Hi~cłi J. waa-
. sie wojny osoby powo~jlne i · pnzemac~one' .,QoS.tu0Qł" w 

'Obronie cywilnej są ,obowiązane do J>e'łIJienia .czynnej 
-słuZby 'przez czas i ' ';N ?;akresle . wynikaJijcym z .wykony-
wania /zadań. ' 

2. 'KQmU-et {Obrony KI'aju maże 

obrony cywilnej, w którj:ch Vf razie 
. zacji ,i 'w:czasie w.(j)jny.t7;y.nna " Służba 

terminowo. 

óKre'śtić fOTma~je 
ogłoszenia mobili
jest 'lłe'łni-ona :bez" 

.3. 'Osoby .pełniące czynnij 'slużł)ę w obronre ',:cywl'h;lej 
. mogą być skoszarowane .nil 'zarządzenie' Włastiwe-go mi·' 
,ni5.tr.a :lub :wqjew.ody. ' 

ATt. :151. 'Osoby odbywają:ces'łuźbę w ;obronle cywil
nej są~dbow,jąz:aJlle do W:yik0nywaniliPeł-ecenprzełożo
·n;ych7Nsprawacb ~w.iązańy,c'h "q, pełnieniem 'te.§ :s'ltiilby 
i wykonywani'em zadań obrony.cyWikrej. 

M.ł55. t. cOs~bom ·otJby:Wil>ją;~ym 'Śłu~ w .obronie 
,<;'ywi'lnej 'za '~orową "słuwl': oraz (za rosi:ągni-ę6a 'wNt}f- ,.' 
~onywa~uzad'an ohronyryWi'hrej '1DOfJil "bj'i: 'u(liie1ane 
następująae wyró_żnienia: \ 

~1') pochwala, 
'2) pismo pochwaln~, 

. '3) kIOf.kotetulino:WW- .llrlOJ\ • 
Al) ,na;groda :ne.owwa 1u'b JPieniężna, 

5} dyplom uznania, 
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6) nadanie wyróżnilljąt:,ego tytułu i odznaki wzorowego 
,junaka, .. . ~-.. _ 

1) wpisanie nazwiska i zasług 'do kroniki oddziału for-
macji obrony cywilnej, , " .. 

8) ' wpisanie nazwiska "i zasług do '"Honorowej~slęgl 
Óbrony Cywilnef. " " ,.' . 

': 2~ Wyróżnień, o kt,órych'-mowa w u~t. l ,p~t 3, 4.i 6,. 
udziela się wyłącznie junakom, odbywającYpl zasadruczą 
służbę w obronie cYwilnej. 

3. W'yró~nieniE!ńl 'jest także ,wcże~nil!jsz~, skreślenie 
poprzednio wymier~nej c kary. 'dyscyphnarneJ. 

, , '4. Szef Obrony Cywilnej Krajll 'mo~e wprowadzić 
,również inne rodzaJe , wyróżnień. 

, Art. 156. Osob<»n' ódbywającym s~U:żbę , Vi .obronle 
cywilnej niezależnie od udzielanych wyr6żhień mogą być 
nadawane "oroery lub odzila~enja , - ór~z ' odznaka , "Za 
Zasługi dla Obrony CyWilneJ" ' :- w przypadkach ina 

,zasadach- określonych w odrębnych przepisach. 
Art. 157. 1. Osobom odbYwającym służbę w obro~e 

" , cywilnej za naruszenie ~obowiązków wynika,jących z t~j 
/ służby mogą być wymierzane , następujące kary , dyscyph-

~arne: ' . ------
l). upomnienie, 

;.-

2) nagana, 
3l ' nagana , z ostrzeżeniem" 
4) wykonywanie ~zynności porządkcwrch poza kolej· 

nością, 

' . 5) 'zakaz" dpuszczańia miejsca zakwaterowania przez czas 
okre$lony, ( 

6) ' ~ba\yienie wyróżniającegó tytułu i ooznaki wzoro· 
wego' junaka lpb- tytułu starszego junaka, I 

7) areszt · do czternastu dni, 
8! zmniejszenie ,lub pozbawienie', urlopu, 
9) służba w oddziale dyscyplinarnym przez ,' okres od 
, jednego do trze~hiniesięcY. -

2. Ka'ry, o Jttórych mowa ' w ust. 1 pkt ~, wymi~ 
'rza się wyłącznie junakom I 'odbywającym zasadniczą służ-
bę' w . obroI1iE~ cywilnej. ' 

3. Nie -można karać ' dy,Scypliłlarnie po _upływie sze
ściu miesięcy od popełnienia przewinienia. 

Art. 158., L Wymienopą ' karę - dyscyplinamą uchyla 
się w razie: I ' 

l) ujawniepia nowych, 'okoliczności, które ; wskazują, że 
b~ak pyJo podstaw do ukarąnia, I 

2) ukarania wbrew przepisom ustawy albo przepisom 
wydanym na jej 'podstawie: 

,2, , Uprawnionymi do uchylania kar dyscyplinarnych 
są 'przełożony, który karę ,,:,ymierzYł, i jego ptiełożeni. 

,3. Szef,ObFony . c;::ywiblej KraJu może uchyrićkażdą 
, karę dyscyplinarną wymierzoną ,osobie odbywającej służ-
bę w obronie cywilnej. ' , 

Art, 159. L Okresu odbywa;ia kary dyscyplinarnej 
aresztu nIe zalicza się qoczasu trwania za§adniczej służ
by w obroniecy-wUnej, Jeżeli kara..' ta nie zósta.ła skreślo
na z ewidencji. 

2. Do czasu trwania zasadniczej służby w obronie cy
wilnej nie zaliczą się róWnież okresu, na który junak sa
lIlowolnie opuścił oddział ,lub wyznaczone miejsce prze
'bYWania albo pIze~ 'ktÓry samowolnie p9za Iiiini P9Z0' 
stawał. Jednak~e 'okres ten, ' możila zaliczyć ' do -"'cZasu trwa-

/ 

>', 
. nia zasa~niczej s'łużby , w obro~ie ,cywilnej, je~~l~ ,WI:PÓŹ-
niejszynl okresie junak wy,r:Óżn~ł się , wzorową ~!u~b., l ka- r 
ra dyscyplinarna za to , przewinienie zostałask,reslona w ' 
drodze wyróżnienia. ' 

3. , Juna,k " odbywa}ć\cy karę służby W. oddziale ,dy.sc.y
.plinarnym; któ'ry szczególnie wyróżnia sIę ,. Yl't~j- słuzblę, 

, może. być zwolniony od. odbl'Ciaczęści kary. " ' 

4. Junak podlegający zwolDie~iu oZ zasadnicżejsłużby ,( 
w obronie ,cywilnej, który odbywa . katę 'służby ; w Od- ' '" 
,dziale dyscypUliarnym, nie może ' być. zwolnionY:te służby 
w czasie odbyW~iaL kary. . ' /--~' 

Art.t60. 1. Osoby odbywające służbę ,'V! obtoniecy: t{ 
wiInej są obowiązane zachować w tajemnicy wszystkie', 
spraWy, o których powzięły wiadomośc'ibezpośrednio lub", 
w zwiąi:.ku ż odbyw;aniem tej ' służby, jeżeli sprawy te 
uznano za tajne albo gdy 'utrz~anią ic'h w taJeinnicy " 
Wymagają względy obrony. '" , ' 

2. ' Obowiązek zachowania. tajemnicy trwa - zarów~o , "~ 
w czasie , odbywania służby, jak iP9 ' zwolnien~u z niej. 

3. Od obowiązku z~chowania tajemnicy _ .-Jii o~reślo- ~~: 
nych przypadkach może zwolnić , osobę , wymienioną ,.w , " 
ust. l Sz.ef Obrony Cywilnej Kra) u albo właścfwy minister 
lub wojewoda. 

Artd61. 1. Osoby odbywające służb'ę w ob~oniecy- ~( 
, wilnejsą oboVQązane' d,o .noszenia w czasie odbywania "
tej służby specjalnych oznak i ur,puD,durowania, jeżeli zo
stały wprowadzone. 

2. Rada Ministrów określa wI?!ór i kolot umundur9-
wania osób ,odbywa.jącychsłużbę',w ' o,bronie Ć'ywilnej. 

3." Osoby określone ' w ust. ~, 1 mQgćl być ' u~b~ojone' ' , 
według zasad , ustalonych przez Ministra. Obrony Naro
dowej 1Y'. p?rozumieniu z Ministrem Spraw We'rI\ętrz~ych. :~ 

Art. 162. 1. Osobom odbywającym ' służbę ' w obronie 
cywilnej mogą być przyznane, na , zasadach okr~slonych , 
przez Radę Ministrów, zakwaterowanie i bezpłatne wy,
żywienie lub równoważniki pieniężne oraz zwrot ' koszt.ów 
przejazdu. , - ' 

\ 
" 2. Junakom w czasie , ~bywania zasadiliCzej s,łużby : "i 

1) przysługuje umundurowanie lub · rówrioważnikpie 
niężny i uposażeńie 'w wys;"okości i na zasadach prte~ 
widzianych dla .. szeregowych . qdby~ających zasadni, 
czą służbę wojskową, 

2) udziela si~ urlopów w wymiarze i na, zasadach' prze
I widzianych , dla żołnierzy zasadniczej służby woj

, skowej. 

3. Junacy mogą otrZYmywać rÓWnief inne należności 
pieniężne określone przez Radę Ministrów. 

Art. 163 • . 1. Pracownicy odbywający s'łużbę iN obro- / 
nie cywilnej ' źachowują prawo do wyriagrodzeniaz żakła-
du pracy za czas odbywania : przeszkolenia njł ~bozie 
szkoleniowym (art. 149 ust: 1 pkt 2) .lub ćwiczeń -(~ut . 15'1 
ust. 2. 4 i 5), obliczanego wed~ug zasap określonych dla 
ustalania wynagrodzenia za -czas; ui'lópu wypoczynkowego~ 

2. W razie odbywania słuzby, o której mowa w ust. 1. , 
w sposób ciągły p~zez czas dłUŻSZy niż jeden dzień ,przez 
osoby nie będące pracownikami, członkom ro~zin , tych 

, osób pozostającym na ich utrzymaniu przysługują zasiłki 
dzienńe stosownie do art. 130. 

3. Osoby pełniące s;zynną służbę w razie mobilizacji 
i w czasie wojny btrzymują ' ~ynagrodzenie określone 
przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia; do człon~ 

I , 

/ 
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I kaw rodzin pozostających na . qtfzymaniu t,yeh. osób stOl
suje ''Się odpowiednio przepis att. 138 ust. 2: , 

: .,. . I '. . 

Art. 164.:' l. Osobom odb~wającym, siużbl} w obronie 
cywilnej przysługuje prawo , do bezpłatnych świadczeń 
leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia w ra

, zię dozn,ani,a ' uszczerb,ku " na, zllroiWiu ,w związku z odby-
, waniem tej służby albo w · bezpośredniej drodze ' do miej
sca odbywania służby lub w ' drodze 'powrotnej, jak rów
nież -,wrazie . zacp'orowan~a W cza,sie. odbywania zasadni
-cz.eLsłuiby, przeszkolenia na obozie szlwleniowym, ćwi
czeń,- o . ~tórych mowa wart. l51 . ust.-2, .. albo ' pełnienia 
cz~ej s)użby .w obronie cywilnej. 

2; Bezpłatpę świadczenia lecznicze obejmują pomoc 
.. dorainą; w tynt, Jówńież stacji pogotowia ratunkowego, 
a .' W o,. razie ~onieczności " .leczenie ambnlatoryjno-dOtnowe 
i .s7;pitalhe, leki i środki opatrunkowe or.az nie~ędne pro
tez,y,i .środki PTzęei'V zńie'kształceniu i kalectwu. 

, 3. P6)JlOC' dor.ażna. przysługuje także w razie nagłego 
zac;hofewania podcźas Ćwiczeń Odbywanych w czasiewol
qym od pracy. 

,... Minister· Zdrowia t Opieki Społeczne'j określa w 
porozumieniu , ~ 'Szefem Obrony, 'Cywilnej Kraju zakres 
i tryb. udJielania ś~adczeń , leCzniczych -osobom, o któ

, iych mowa w U5,t. t. 
" '. 

. .'. Art. 165. ' 1. Osobie ' odbywającej służbę w obronie 
cywilnej, która doZh'iiła uszczerbk.u na ŻdroWiu wskutek 

· wyp~dkupozostającego w związku z odbywaniem tej' służ
, b'y(a :~razie, śmiercitejosoby - c7;łonkomrQdziny, przy.' 
sługują, ' z . zastrzeżeniem -ust. 4-6, świaaczenia na zasa
dach iw ,trybie pr~ewidzianyc:h dla pracowników w prze-

" . pisach . o .' świ~dćieniach ' z tytułuwypadkó:w przy. pracy 
· i chorób .zaWodowych.; Po~~pa'Yanie w sprawie ustalenia 
. okolicmości ipFZYczyn ~ ~padku przeprowadza i odszko-
~ dowanie' wypłaca , zakładprący;- órgan administracji pań

stwowej hib inny ,organ, kt6ręiu formac ja obrony ćy'wH! 
nej jest . podporząako!\,aRd', albo jednostka . or.ganizacyjna-. 
o, której mowa , wart; 142 ust. 3. . 

.2. Przepis ust 1 stosuje ' się odpówie~nio do wy. 
padkóww drodzedómiejsca lub ' z . miejsca pełnienia 
służby ... . z ,tym że prawo' do świad,czeń ustala i świadczenia 

· wypłaca Ząkład Ub,!!zpieczeń Społecznych. . . 

3. Od .decyzji ~kładu pracy lub organu wymienio
nego w ust. 1 i 2 w sprawie odszkodowa.nia przysługuje 
odwołanię nd...c zasadach , L w trybie przewidzianych 'tila 
pracowników w. przepisach o świadczeniach z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych. . 

\ 4. Junakowi odbywającemu zasadniczą służbę, w od
dziale ,o.bróny cywilnej, który doznał uszczerbku na zdro~ 
wiu w czasie odbywania tej służby. a w razie śmierci 

,Ju,naka ...,... c?!ło,nkom rodziny, przysługują świadczenia od.
szkodowawcze i rentowe oraz należności poś'miertne, nil 
·zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach dla żoł· 
nierzy od,bywających zasadniczą~ słu~bę wojskową~ 

5. , Rada Ministrów iW ~rodze r~zporządzenia określa: , 
l) wła.ściwość organów i tryb ustalania : 

a) okoliczności i przyczyn wypadku;' kt.óremu uległ 
junak, . . 

b) związku choropy- juilaka~e szczególnymi właści~ 
wościami . lub warunkami zasadniczej służby w 

" obr,ooie ' cywihiej; t' /.' 

2) właściwoŚć organów- do orzekania. o usz~zerbku ltJ 
zdrowiu junaka' oraz do ' p~zyZn'awariia i wypłacania 

, 

świadczeń odszkodowawczych oraz należności' po
śmiertnych. o których mowa w ust. 4 . . 

6. Od decyzji ,organu właściwego w~pra.wa€h świad
czeń . odszkodowa.wczych, o których . mowa w ust. 4. 
przysługuje -zainte,resowanemu odwołanie do okręgowego 

'sądu pracy i ubezpie.czen ,SpOłecznych w terminie określo
nym w prz~pisa<;h o PQstępowaniu przed sądami pracy 
i ubezpieczeń społec~nych'. 

1. Okres odbywania zasadni~zej ,służby w obronie 
cywilnej jest o.kresem równorzędnYm z okresem zatrud
nienia w rozumie~iu przeJlisów o . zaopatrzeniu emefYtal- ' 
nym pracowników i ich rodzin. 

Art. 166. Do od}JOwiedzialności ~aterialnej ' junaków 
za szkody wyrządzone w związku ż wyko~ywaniem obo
wiązków wynikających z odbywania zasadniczeJ " służby 
"fi obro.niecywilnej ' stosuje --sięodpowiednio zasady okre
ślone ·dla żołnierzy w czynnej służbie wojsJcowej, ' z t~, 
że , w razie odmowy dobrowolnego · uiśzczenia . odszkodo
wania sprawę rozpoznąje 'sąd pows'~chny'. 

Art; 167. 1. Wzakręsie uprawnień poborowych odo ' 
byw;ających zasadniCzą służbę w obronie cY't,Vilnej i . człon
ków ich rodzin -stosuje się o_dpowiednio przepisy art. 123! 
art. 124 ust. 1 pkt l, art. 125, 126,' 128 -ust. l, art. 129, 
art. i30 ust. 2-5, art.. 131-135 i art. 139. 

2. Rada Ministrów Uloże w drodze r).>zpor;ządzenia 
przyznać osoboJll odbywającym służbę vi obronie , c~iI
nej . oraz członkom . ich rodzin inneuprawn;ienla oprócz 
przewidżianych wart. ' 162-165, określając zasady l wa-
runki 'korzystania z nich. . o" 

/ 

Art. 168. Szef Obrony Cywilnej Kraju określa: 

l) szcz~yółową organizację i sposób odbywania służby ' 
, w obronie cywilnej, szczegółowe ,zasady <i Jryb powo .. 
ływania oraz przeznac:tania' i , :zwalniania / ze $łużby, 
wzory karty . powołania do zasadniczej służby w obro
nie cywilnej o.raz ~arty przydziału do fQrmacji obro , 
ny cywilnej, obowiązki i upr1t:wnienia osób ~bywa
jących tę służbę, zasady i _ tryb udzieliplia ,wyróżnień 
i wymierzania kar dyscyplinarnych ótaz \uprawnienia 
przełożonych w tym zakresie', zasady wykonywania 
j skreślan,iakar, jak również regulamin służby w od
dziale dyscyplinarnl'i.!I, . 

2) '. wzór od,zhakiw'l:o.rowego junaka, ' 

• 3) w uzgodnieńiu z ,zainteresowanymi 'ministrami: 
a) wzory specjalnych oznak oraz spos~b nQSienia 

tych ~ak. umundurowania . i uzbrojenia~ , 
b) normy umundurowdaia przysługującego ' osobom 

odbywającym ' służbę, . 

4) w porozumieni~ . z ~inistrem Finansów ' wy~okość 
,r,ównoważnika pieniężnego w za'mian za umundur(1-
wanie junak-ów, jak również zasady jego wypłacania. 

RozdzHtł 3 

Przysposobienie o.bronne JDł~zieży szk,olnej l . szkolenie 
obronne studentek 8zkóJ wyższycJt ·, 

. Art. 169. 1. Młodziei'uczęszczająca do szkół ogólno, 
' kształcących i zawodowych ,potllegaw określonYm zakre
sie o.bowiązkowi otlbywania przysposobienia obronnego. 
Nie" dot~zy to , ~łodziezy . objętej pr-z~sposobieniem w.oj
skowym, stesowme do art. 63. 

i. 
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. 2. , 'Prznposobieni'e' 'dbl'onne .jest ,,;dbowiążkewym przed· 
miotem nauki ' obję~yDi :progl'amem ,nauczania Szkoły. 

3. jW ,ramaell przyspos'o'biema obronnego mogą być 
OFganizowane 'w czaSIe wakacji obozY 'letnie przez okfes 

" .. .do lrzydz,iestu dnl. . ' 

Art. 170. 1. Studentki szkóJ wyższycll podlegają.obo- · 
wiązkowi odbywania szkolenia .obropnegó.'Obowiązek 'ten 
nie obejmuje studentek, o których mowa wart. l{)() ust. 3. 

2. Ohowiązkowi ' odbywania sżk<.ĆlJenia Q,bronn.ęg,o ,pod
legają rów:nie~ ;studenci . szkół wyzszfch, ,którzy ze wzglę
du 'na ,stan zdrowia lub .Z innych ' PI'7;ycZ}'n nie zostali 
objęci obowiązkiem oqbywania zajęć ' wojskowych w stu
<cllum wojskowym "Szkoły ·wyższej. . , / 

3. Szkólenie obronne j.est obowiązkowym paedmio-
.tem nauki ob.jęt)on j>lanem studiów. ' . 

·4. 'SzkOtenie 'Obfonnepolega na oobyw,aniu ,zajęć te· 
'OTelo/bnych li sZ~'olenia '.pr;a'ktycznego W zakr-eSiepr~ygo
\owań obrony cy:w1lne'j. 'Szkoleniie ppaktycznemeż-e póle

: ,g.a:Ć .również .na ·l1d~ial.e .w .zw.alczaniu klęsk żywiołowych 
.i ;usuwaniu ich .sklutk1bw. " 

5. Sż'kdłenie' ])fa'iCtJ'czne może byĆ" organiz0wane na 
o'boza'ćh ilub ' zgr\łpowaniach e,A)() w innych formach Pod
czas w3kacji . 'lub ·w innym czasie 'WeIJ)ym ., od ~:z.ajęć w 
.$zk:ole , ;w,y.źsze j ~pr.zez0kres -d,o t.rzydzi'estu .dni. 

nie chorymi, jeże~i opi~ki tej n,je można poWi~rnyć 
innej oso,bie, 

6) -:ós:oby pobierają~e /naukę -lub odbywające studia w 
,s.zk.ołach wszystkich tYPQw, 

. 7) . osoby odb~ające ,przysposobienie wojskowe, ! 

8) . osoby odbywające zasadniczą służbę lub 'szko1.enie 
pobeI'owych w 'obronie cywilnej oraz słuzbę 'za- ' 
stępczą, , , . 

'9) żołnierze w ~zynnej służbie" wójskowej oraz f,unK:cjo
n,ariusze Milicji Obywatelskiej, służby więzi'e1)-rtej 
r pozarnictw~. ' 

2 . Od obowiązku oobywan~aszkólenia mogą być 
zw,olnieni: 
l) żołnierze rezerwy posiaclają~y kartYlłlebilizacyjne ,do 

jednoste~ Sił Zbrojnych" , 
2) osolily posipdające ka'l't'Y~ Pfzy:,Óziału do jednostek zl]1i-

li.tar~ow.anych, -- " 
,(1) ,oSQby posiadające ;kar.ty przydziału do służby w obrd-

nie cywilnej. o ' 
\ 

3.Zw.elnienie od obowiązku szkoleni.a w O hmme ćwi-

,/ 

częń praktycznych polegających na ,udZliille w zwaIc~niu 
'klęsk żywioioWych iz,a~ożeń środowiska oraz usuwaniu c 

ich skutków nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1. 
' pkt 6-8" 

f 

, ,,:....; 

';"-

AR. n 'l. M'łotlii'eZy'Obję'tej' przysposobieniem -daron
nym mogą cby'ć 'naftawane przydiiały -de 'wykonywania 
'Czynnosd -pomocnl'czyCh d'la polrze'bobrony cyw'ii-ne'j. 

Art. 172; Szef Obrony Cywilnej-Kraju 1N porozumie
mu z ''Z!ihi.teres·owil'nyuii mi.nisbraml ,@kl1es'la~ałożenia pro

, gt;~mow,e, ,~'ąJanizat;;j~ li sposób ,od~ania'prz.:yspos()bie
:.mll <olu.annege rmłe<wieiw :s~1I;elne10:f.aZ _szlt,olerua obron-

Art. 175. 1. Osobom, k!ófe zachor·owały lub doznały ,"~ 
uszczerbku Da zdrowiu podczas lub w z;wiązku :z ~ko- ; ,;J 
on:ywaniem obo-wlą71ku szkolenia ludności w zakresie \PO- ' , 
wszechnej SałBoo!uoriy, przy.sług:ujepraw:e de be~łatny.ch 

. :r 

_ .świadc::zeń lec~iczych za~ładów ' ,spe.łecznych służby zdł;o

' wia. Przepisy art. 164 ust. 2 i 3 'stos·uje się odpow,~dmo. o 

~yo .studentek tSi~Qł iWy;isz~.h. ' l' I 

2.0sdbom,które d0.zhały uttczerbkuna zdrowiu 
ws1l:utek wypadku powstałe\;JO' podczas' łub w zwiąnu' :t 
wykGnywaniem obowiązku 'szkolenia . ludńośći w 'za'kresie , 

RozdZial 4. 
powsze:cnnej Silmoobrony albo, w ,bezpośredniej :drodze :CłQ • 0< 

Jrliejse:u . WyltonYWaQia tegQ óboWiąiku 1ub Vi . drodze ])'0. ' \ ,{': 

wrotnej, oraz członkom rodzin os&b 'Zmarłych ws1tute~ . t 

'P~wszecJma :samo()brona ·ludnośc". t~iegD lYYpadku przVSlu9.urj.ą śwj~dczeni'.a ,..'!ńa. za-sadach -,_:; 
oj w trybiE; oltreślonym pąepisami () :ŚWiadqenia:ch. z;ty~ 

Att. l7.3. !L 'Wszys1kie ,GW'by zdolne 'ze względu na ., udu .wftladków prlZY, il'rilcy J i:::h:Gliób ,'zawGdow~. ,ma 
staYJ ZdroWIa poalega'ją dbowigz'kow'isiko'lenia ' oluaności osób nie ,będących, .p,l";acpwnika~i . . ~ \ 
VI żakresie powszechnej' samoobrony. . , 

ĄlIt. 17:6 • .ą~daMintstr.ów o'beśła w 'drodt e ' rożporzą'-
2. ' Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samo- dzenia <o,llganizację, . za'sady. i ~iu . szkolęnia oludnoś,ci 

.obrony 'ma -na ·-cęluprz;yg'titow.anie .tle;) samoobrony pr.-zed w Z'mesie poW,gZ'ecłm.ej samoobr<ońy;, :tasady i ,tryb z:wąl
·'śJ;Ółlkami "!llas:o\We:go raie.nia or,az .-innymi działaniami nie- '>Il1ania eQ ł)ho.wrązku~21kolenia .or.az. . ~aś.ciwość ofgan6'w 
przyjaciel a. w tych sprawach. 

, a. S2\*oleri'ie :].ulln.o'.ści ''W -zakreSie powszechnej 'samo· Ad.t:1:7. 1.. bl.dność może bfć .zooowiązana do za-
obrony przeprowadza się w ;f,Qrmie .za'jęć ,podstawowych ' opatrzenia :się Vi s,prżętochr.GllY indywidaa!1nej o! a'Z :Wr 

I. 

':: 

''iI 

'j;' 

, .:lub ,ćwicz'eń J)I<~twczn:yoh. m ne ~yblły'i ,przedmioty ,,:niezbędne w ra.zie.2agrożenoia. 
4. '-ĆwIczenia ~prak<tyczn-e mogą polegać l'ównież na: 2. 'Obowiązek, Q Jdorymm<EJwa w w.t 1, może wpro- "- :' 

' udiiah~ w zw:ctlczaniu :k<lęskżYWl0Iow-ych i'Us'\:lwaniu .ich wiltl7ić Rada· Ministrów 'w droozerozpunąd'Zenią, 'obe§Ia- , o .: 
skutków. ' . ' ląc równoczesnieżasady i w.arunki' ·~op,atł'Ze~a. " ( ' ,j 

' Art. 174. 1. Obo;wiązko~i/ szkolenia' 'nie podlegają: '. !.ut. 178, ' 1. W ramach przyg~tow~nia cicl samoobrpnv '" ~,(; 
1) osoby, które ukończyly sieśćdziesiąt lat życia,]uctribśĆ ; mbż'e bytzobeW:i'ązima 'do': " 
.2, osob~ za1iczone ~ a: iluh ,lI ~#PY .in:wali'dów orilz 1) przygotowania ,ochrany ' ooDlu łub ło~ałllmiesikalne. , 

inne ()soby rui&llUle 4nb iDi~e',: ze wllględu na stan . go 0raz , ~ienia OSOb~5t~gO iindfwidujt}nega, . 
,zdrowia do udzi,ału w zorganizowanych zajęciac~, 2)" zabezp!eczenia "własnych źródeł wody .p itnej i środ- , '". 

4) ' kobiety w cią:ż;y iOr:az w okresie sześciu miesięcy po ,ków .spOżywczych przedZ!Uliec,zyszczenięm lub ,ska- ' 
'iodb~ ,p emodu, o żęniem. . 

4} tasrlby ~'W!~ąae 'GJlIiekrę ~ (diiećmi ,.aD laf.o~iU, 3) utrZYQ1yw-ania , i ' konserwacjllposi'adaD'e'~ ,;1Qraz · lłrzy- . 
.5) ,;os.Uby -SPI'aiWaJijif.oe ~ę 'mim ~.dti'ećmi ,od 'łaŁ · lilśllliu , :dzielonego sprzętu j ,środków ,ochrony, 

do szesnastu lub nall ,os:{}.b. 'Wąiloinie , ' z<mlłf!szka- 4) utIfzY,m,y ':Vania .i. .. ~,<?Rse,r<w.acJi ,Qomowych, JPGmIes~czeń ,' 
łymi, zaUcz:on-ymi 'do 'l giupy inwalidów ' albQ óbłoż- ochronnych, 

\ 

., ' . 

, I 
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5) . C-wykonywania innych przedsięwzięć ' mającyc~ na celu 
· ochronę własnego :tycia, zdrowia i mienia oraz udue-

, "/' .. 
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z. ' 
lania pomocyposz~ddowanym. · . 

. 2. Obowiązki <określone w ust. 1 nakładają terenowe 
9rgany administracji państwowej 'stosownie do wytycz
nych Komitetu Obrony Kraju. 

'Art.' 18i~' 1. Osoby posi .adające -przydziały organiza
cyjn.o-m:obilizacyjp.'e do jedn.ostek przewid}ianych do mi· 
litaryzacji i jednostek . zmilitaryzowanych. w których ' 
strukturze , organizacyjnej· występują stopnieshiżbowe 
.określ.o:ne w odrębnych przepisach. mogą być mianowane 

',; 

"'t. 

Art. 179. Komitet Obrony Kraju lub upowazmone 
przez ten Komitet wojewódzkie komitety obrony mogą za

' rżądzić przeprówadzenie ćwiczeń praktycznych z udzia
!.- l.em 6gółu lub części ludności określonego rejonu. 

DZIAŁ VI 

Słuiba w dziedzinach. zmlIltaryz-owanych .. . . 

Art . . 180. L W razie ogłoszenia mobilizacji i w cz,ła
;;f'( ~ sie wojny' obejmuje się militaryzacją -określone przez Ko

mitet Obr.ony Kraju dziedziny administracji państwowej 
.l gospodarki narodowej albo poszczególne ' ich działy lub 

i'I '. ;.jedilO.stki organizacyjne •. kt6r~ wy~onują zadania szczegól-
.nie ważne z punktu widzenia , obronności Państwa. jego ' 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; oraz jednost.kl 

~_ .organizacyjne specjalnie tworzone do wykonywani? ta- ' 
i , . kich ~zadań. . 

2. Jednostki órganizacyjne. o których mowa w ust. l. 
' staJą się ' z dniem objęcia ~Nitaryzacją jednostkami zmili-
taryzowanyrili. . 

na te stopnie. - , 

2. ·Og!Slne zasady i tryb mian.owania na stopnie slu,;;
bowe. o których mowa w ust. · l '. okr.eślają niinistrowie 
odp.owiedzialni za tworzenie , jednOstek zmilitaryzowanych. 

Att. 183. 1. Z dniem objęcia .0kreś l.ol1ych jednostek 
militaryzacją osoby posiadające przydziały organizacyjno
-mobilizacyjne do tych jednostek oraz inne osoby w nich 
zatrudni.one uważa się za poWołane do służby w .jednostce 
zmilitaryz.o)fanej. 

2. P.o objęciu okteślonychjednostek militaryzacją d.o 
służby w tych . jednostkach m.ogą być powoływane także 
inne .osoby. niżokieślone w ust. 1. posiadające kwalifi
kacje przydatne do tej służby. Pow.ołanie następuje w · 
drodze nada~ia _przydziału organizacyjno~mobiliz.acyjneg.o. 

3. Osoby pełniące służbę w jednostce zmil itaryzowa
nej są .obowiązane do wykonywańia poleceń przełożo

nych. wydanych w sprawach służb.owych; .oraz do ,wyk.o
nywania zadań ustalonych' dla jedn.ost.ki zmilita!yzowan~j. 

Art. 184. Dotychczasowy ' stosunek 'pracy 'osób powo
łanychdo służj>y w jednostće zmilitarYzowanej ulega za
wieszeniuna okres pełnienia tej służby;, równocześnie po-
wstaje z m.ocy prawa . stosunek ' służbo:vy unormowany 
przepisami ninieJszego\ dzra łu. 

Art~ 18t: L W ramach p.r;zygotowania· administracji 
państwowej . i gospoQarki ' nar<>dowe.j do obrony kraju 
mogą być nadawane w CZasie pokoju przydziały organi
zacyjnó-mobilizacy Jnedo· .olqceślonych jednostek przewi .. 
. dzipnych dą mUitar:yzacji, stosownie ' do art.1ąO. 

Art. 185. Os.oby powołane .d.o Służby w jednostce 
zmilitaryz.owanej ' nie ., mogą.otrzymać ,wynagrodzenia niż- ' 

. ·sz:ego · '.od .otrzymywanegó przed powołanie~ do służby w . 
, tej jednostce" . / " .. ' . 

2 Przydziały organizacyjno-mobiliźacyjne . naQaje woj-
\ , sk~owy ';komendant uzupęłnień właściwy ze · wzglęąlJ. na 

I1.!iejsce pobytu osoby. któ/ej przydział ma być nada'ny, 
na wni.osek .organu określonego przez właściwęgq mi· 
nistra. a ·os·obom .zatrudnionYm w jedn.ostk~ch .organiza-

.' - "cyjnych prżewidzianych ' do militaryzacji ,- kierownik tej 
J~~ jednostki W. uzgOdnieniu ,\ z wojs.kowym· koinendantem 

_ ,uzupełnień. . 

;" / ". . 3. Os.obY. którym nadano przydziały' orgap.izacyjno: 
. / .:/ -mobilizacyjne. ' mogą być wzywane do Ódbycia ćwicień 

w jednostkach ' przewidzianych do militaryzacji w czasie 
w.olnym. od -pracy ,w wY}iliiuze d.o piętnastu dni w roku, 
. w tym łlie więcej niż pięć · dni ustaw.owo w.olnych od 
. pracy. 

4.· K.ońtitet · Obrony Kraju określa jednostki przewi-
" . Q,~iane dO.JIlilitar,yza~ji. do których .osoby posiadające I 

plży~ziały <>igarri-zacyjno-móbilizacyjn~ mogą · być P.oWO
łane na, ćwjczenia w wymiarze pr.zewidzianym dla ćwi- ,' 

, - . czeń wojsk.owycb żołnierzy rezerwy . . Osob.om tym 'przy
sługują uprawnienia żołnierzy ' 'rezerwy P.owołany~h na 

,,', . ćwiczen.ia wojsk.owe. '. . '. '. 

;. 

5. Cwiczeniaw jednostkach przewidzianych d.o mili
taryzacji mÓgą, Polegać również na udziale w zw~lcza
niu klęsk żywiołowych i ustlwaniu ichskutkówi ćwicz,e

. .. nia te mogą : być . prowadzone w czasie pracy. D.o czasu 
<: ćwiczeń, <i których mowa w ust. 3 • . nie wIlcia się okresu 

" ' udziału w ',zwalczaniu klęsk żywiołówych ' f u~uWaniu ich 
skutków. " 

" .. • 6 . . Przepis arf. 139 ust. 2 stqsujesię , odP.owiedni.o do 
.osób, o których m.owa w ust. 4 . . 

Art. 186. 1, Osoby pełniące sł\łzbę w jedn.ostcezmi- . 
litaryz.owanej nie mogą jednostronnie rozwiązdĆ stosun
ku słu~b.oweg.o z tą jedn.ostką. , , 

. ~ 2 . . Z~olnieni'~ ze służby w j~dn.ostce zmilitaryzowa
nej następuje w przypadkach, 

1) st:wierdztmia utr-aty 'zdoln.ości ' do wykonywania za:
trudruenia, 

2) osiągnięCia ' sześćdziesię'ciu pięciu lat życia przez ' 
·mężc7;yZnę .' i sześćdzieslęciulat żyCia 'przez k.obietę . 

3. Kier.ownik jedn.ostki zmilitaryz.owanej może -"za 
zgodą .o,rganu nadrzę9nego: " . 

1) zatrzymać w dalszej" służbie w jednostce zmilita-ry
~owanej .osobę posiadającą sżczególne .kwalifikacje. 
która .osiągnęła wiekokreś-Iony w ust. 2 'pkt 2~ jeżeli 
stan zdrowia P.ożwala jej' . lia dalsze ~. pełnienię tej 
s hIi: by. ' . , . 

I 

'2j zwolnić ze _ służby w 'jednostce zmilitaryzowanej w 
innych przypadkach niż .ok!reśloIie Vi us~. 2. 

4. Stosunek służbowy powstały na podstiJwie art. 184 
pO.\1liędzy osqbą pow.ołaną do służby Vf jednostce zmilita
ryz.owanej i tą jednostką wygasa z mocy p rawa zl dniem 
ZW.olnienia t~j osoby ze ShlŻby. 

Art. 187. Komitet Obrony Kraju określa zasady i tryb 
nadawania '. pnydziałow - .organizacyjno-mobilizacyjnych i 
w.zxw:aI)-ia na ćwiczenia, . Q iftórych moWa w aT.L 181. ' po
w.oływania d.o służby w jedl;J.'bstkach zmill.tąryzowanych 

i zwalniania z tych jednqstek vraz ' omany właściwe w 
' fych , sprawilch. 

i· \ 
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Art., 188.. Czas praey w jednostkacb zmj,!!,tMyzO'Wa
nych ustala Wrł~iwy mini.śter fub organy pnez niego 
upoważnione illbOP'właś.ci:wy wejewoda. · 

Art. 189'. I. Osoby pełniące służbę w jednostce zmi
litaryzO'wane:j mogą byt wyznaczone: z: urzędu na f~e! 
stanO'wiska pracy w tej samej jed'nO'stcE! na podstawie de
cyzji kiero,wni)ca jednostki. 

'2. OsO'by. O' których mO'wa w , ust. I , mogą 'byĆ' prze
nosz;one z; jednej jednosłki· zmiHtaryzO'w·anej' do in~ej na 
podstawie decyzji O'rganu nadrzędnegO' nad tymi jednO'st
karni. 

Art. 190. 1. Wyznaczenie O'soby pełniącej; służbę w 
j.ednostce zmilitaryz.owanej na niższe stanowisko pracy 
lub niżej zaszeregO'wane mO'że na~tąpić: ' 

1) w J'azie. narus.zenia dyscypliny słu2;by. 
2l na praś.bę osaby. którejslan ,zdmw'ia. utrudnia. peł

nienie. obqwiązków na dO'tychczasawym s(anówisku, 
3) ze względu: na. potrzeby organizacyjn.e, j,ednostki.. 

Z. W ' razie wYZnaczenia na niźsze słanowiskow 1ttZY. 
prul:kacll o)u;eślonych w t1sŁ. l pkt 2 i 3 osoba; wyZnaczo
na . na niższe s~anowisko z.ach.owuje dotydlcza~we ~
g,roozenie~ 

Art. ltJfr , . Właściwy minister lub wojewQda, Id.e- · 
rownik jedn.ostki przewidzianej do militaryza.cii albo kie
rownik, jednastki zmilitaryzawanej mogą: z.arządzie. · ska
szarowanie osób ,odbywaj;ą<:ych ćwiqenia w ' jednostce 
przewidzianej do militaryzacji, lub pełniącycl'l służbę, w 
jednO'stce zmilitaryzO'wanej. 

. . J.' -
. 2. Osobam skO'szarowan~ przysługuje. wyżywienie 

niłzasadach akreślonych przez Kamitet ' Obrany Kraju. . 
.. / ' . ' . 

. Art. 1.92.. t .. Osoby odbywającę 'ćwjczenia w jednost· 
kach przewidzianych do miIitary:z;acji lub pełniąee' służbę 
w jednostkach zmilitaryzO'wanych . s,ą O'bowiązane da no
szenia w czasie ćwiczeń alba służby umundurowania i spe
cJalnych '.oznak, jeżeli umun~urowanie i oznaki zostały 
dla nich wprowadzone. 

'. :ł. OSaDy, o których mO'wa w ust l , mag'er być uzprO'
jane według zasad, które O'kreśla' Minister Obrony NaT'a~ 
da.-w.ej ·w parozumieniu ~ Ministrem Spraw Wew.nętrznych. 

., Art. 193. Osaby pasiadające priydziały organizacyjna
-mobilizacy jtie d() jednastek' .przewidzianychdo military
zat;::ji> oraz. osaby pełiUące służbę· w jednO'stkach: zmilitary
zowanych są abawiązane zachawać w tajemnicy ' wszyst
kie . sprawy, . a których pawzięły wiadomaść bezpo$tednia 
lub w związku z adbywaniem tej służby, jezeli sprawy te 
tiJżnailo za tajne albo --gdy utrzymania ich w tajemnicy 
wymagają względy ' obronne, Przepis art.:, 72 ust. 2 stO'
S~tIIje się odpowiedniO'. 

Arł~ [94. t. Jednpstki zmilitarYzO'wane mogą być 
prz'ydzielone ' w ' całO'ści lub w części da jednostek Sił 
Zbtojdycb :na ;czas a'kreśłóny lub dla wykonania .określa
nychzadaó: 

2.. Deiyije w sprawach 'akreślonych wast> f podej-. 
muj,e Komi\tel Obrony Kraju lub orgaąy przez niego 1!1PO.- • 

. ważnione~ . 

.3. W . pr'zypadkach akreślanych w ust: .1 ' jednO'stka 
żmilitaryzówand zastaje ppdporządko;wana właściwemu 
dowódcy wojskowemu. Osaby pełniące służbę w tei j,ed
nostce pÓÓlegają" dyscyplinie wajskawej. 

· .Art.ł95·. Jednostki zmilitaryzowane mogą być przy .. 
llzielone Vi .ca,łośd lub w części inn.ym ministrom lu\! 

- szefom OOI.Y cywilnej Wo.lewódz.t.w. ,na $StWadl, okJe
ś.lol1ych prza Kamitel OMony' Klraiu. 

,. Art.196. 1. Przepisów cm. 19' ,nie słosuje się da 
kobiel •. ldóre są w c:iąż.y, Q.razQ0- osób.: kió[e,~ 

l) s:prawująapiekę nad dzieimi do. Jat vś'min. 

2) sprawująopie.kę nad dziećmi O'd lat ośmiu do szesna
stu. lub osobam~ wspómie z-amieszkał:ymi. zaliCZÓllYlni 
do. .1 g,Iupyjnwalidów d10 obłożnie drmymii, jeżeli 
opieki t.e j Błe m'OŻna p0!iiierz;yć iinlnym &sobam.. 

2. Do' asÓ'b wynlfeni'O'nycb w ust ł ' nie st O'su je- się 
również ' przepisu art. 189 ust. 2, jeżeli p~zeniesienie miała- ' 
by nastąpić da jednostki znajdującersię w innej miejsco
wości. , 

3. Osoby wymieni'Oue w ust. 1, które pełnią slużb(; 
w jedllO'sfce zmiFit'aTyzowanej, podłegającej pTŻ-rdzieleniu ' 
dO' jednastek Sił , ZbrO'jnych .lub przeniesieniu do innej ' 
miejscawoś.ci. prz.enosi się d€), m.nych jednostek znlilita
[Jzowcu)ych pqŻDStaj;ących na mieiscu ałib& zwalnia si~ 
z,e s.łmby w te\,i ~dnos,t.ce. 

Art. 19'1. t. W sprawach m e unormowanycIr w ust.a
wie do os6b od15y.w'ająeych ćwiczenia w jednostka.ch prZ[e
wiQzianych do militaryzacji fub pełniących słuźbę w jed
nastkąch imi1itaryzowan'ych. ~oS(tlje się~ 

1) przepisy prawa pnicy arbO' 

2}" przepisy szczeg,ólne, jeżeli QbaWią~uJą. w dzi~dzi~ach, .. 
, działach lub; jednO'stkach erganizacyjn.ych przewidzią- . 

"nych do militaryzacji lub O'bjętych milila,ryzaci§ . 

. wzakr.esie oraz n'a zasad.ach i w trybie :akre~LO'nych 
przez Radę Minisfróww draChe rozporz4.~z.enia . . 

2. Rada Mi;nis,trów:. 

1) O'kreś.Ia . z zastrzeżeniem art. 185, Z!asacrY i ' trYh wy
nagradZania osóhpowO'b nydt do służby w jednost-
kach zmilitaryzow.anych" " . 

2) mO'że przyznać asobO'm pełniącym służbę> 'w je.dnos:t
kach zmHil\a'ryz'Owanych « az cz'lonkom ich ~n 
~zczegóine uprawnienia i ulgi oraz: okreś'Fić zas'ady 
J warunki Kor7iYstania z łych upraWlfie,n i ulg. . 

DZIAŁ VI! 

Słutba zasfępcza 

Art. ' 198~ t. Paborowi . przewacźeni do zasadniczej 
Służby , wojskowej, zasadniczEl'j sIużby w obronie cywilnej 
lub długatrwałego przeszkolenia wO'jskowegO', Iąórzt nie 
korzystają z O'draczenia służby w()jska~ej, mogą, z.e 
względu na. przekon·anią religi jne albo WyznitWane za· .. 
sady mO'ralne .. występow"ać dO' ,rejO'nowe-j komis-ji . p0bQro 
wej. z pisemnymi wniO'skami Q skierowanie ich da odbyCia 
służby zastępczej. . 

2.Słuzbazastępcza palega , na wykanyWaniu w cza· 
sie pekO'ju prac na rZecz ochrony śradO'wiska . opieJtisPO'
łec:zttlej oraz gaspodarki kO'munalnej lub' gospodarki 
\v·odnej . 

3~ 'Czasfrwania służby zastępczej wynO'si trzydzieści 
sześć miesięcy, ą dla absalwentów szkół wyiszych -
dwadzieśda cztery miesiące. 

ArL 199. L, Paboro.wy' maże zLożyć: wniO'sek. o któ
rym mawa wart. 198' ust. 1. bezpośrednio w .dniu stą:
wienia się pr.zed kO'misją , poborową albo najpąźniej. w 
dnh~ doręczenia mu karty pawO'ł~nia do ~bycia' zasad-
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nic~ej służby wojskowej, zas~dniczej służby w obronie 
cywilnej lub · długotrwałego przeszkolenia wojskowego -
za pośrednictwe.nt wojskowej komendy uzupełnień. Wnio
sek wymaga \lzasadnienia. 

2 . . Do czasu podjęcia przez komisję poborowąosta- . 
_ tecznego orzeczenia W. sprawie wniosku, o którym mowa ' 
wart. i98 ust. 1, poborowy nie podlega powołan~u do 
służby. 

Art. 200. 1. Poborowych, których wnioski zostały 
rbzpatrżone pozytywnie, kieruje do odbycia służby zastęp
czej . w.e wskazanych zakładach pracy terenowy O'fgan 

. administracji państwowej o właściwości szczególnej w 
sprawach zatrudnienia stopnia wojewódzkiego, właściwy 
ze względu na mi~jsce pobytu stałego poborowego lub 
jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. 
Przepis art. 46 ust. -3, a. w stosunku do poborowych będą
cych absolwentami szkół wyższych przepis art. 102 ust. 3 
stosuje się adpowieanio. 

2. Skierowanie następuje za 'pomocą karty skiero
~aniil do służby zastępczej. 

3. Dniem skierowania do służby -zastępczej jest dzień, 
w 'którym karta skierowania została doręczanai przepis 
art. 68 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

4. Poboro.wi, o których mowa w ust. 1, są .obowią
zani . stawić' się do odbycia służby zastępczej w terminie 
i miejscu określonych w karcie skierowania. Zakład pracy, 
w którym zgodnie z kartą skiero~ania ma być odbywa
na służba zastępcza, Jest .obowiązany przyjąć poborowego. 

. , 

Art. 201. Nadzór nad odbywaniem służby zastępczej 
sprawuje Minister Pracy i Polityki So~jalnej. 

./ 

Art 202. 1. PobO'f,owym odbywającym służbę zastęp-
czą . przysługują: 

l) od zakładu p'racy; w którym odbywają służbę: 
a) bezpłatne c ałodzienne wyżywienie lubrównoważ~ 
. . nik pie'nię~dy, 

h) bezpłatne zakwaterowanie na zasadach akreślo
nycll przez Radę Ministrów, 

c) uposażenie w: wysokośCi przewidzianej dla żoł
nierzy zasadniczej ' służby wojskowej w st~pnil1 
wojskowym szeregowego, 

d) bezpłatnie- odzież i obuwie ochronne, odzież i obu
wie robocze ' OTi.)z sprzęt ochrony osobistej, stosow
nie do norl)'ł obowiązujących w danym zakładzie 
pracy, ' - -

e) . równoważnik \pieniężny ,za ~bra~ie, 

f) prawo korzystania z- urządzeń socjalnych na za- ' 
sadach. określonych dlapracow~ików tego za
kładu, 

. . I 

2) z zakładów społecznych służby zdrowia - bezpłatne 
świadczenia . lecznicze~ bezpłatne zaopatrzenie w. lekt 
i środki opatrunkowe oraz ' niezbędne protezy i środki 
pr'zeciw zniekształceniu i kalectwu. . ' 

2. PQborowi odbywający słu~bę zastępczą mogą <;>trzy-
mywać również inne należności pieniężne określone przez 

. Radę Ministrów. . 

: 3, Poborowym.' odbywająHm ~łużbęzastępczą , przy
Sł~uje w każdym Toku służby ,urlop okresowy. 

. . ' 4. Równowaznik pienięż,~yz'a'\Vyżywieńie ' nie przy
,śłu'guje za · czas nie usptawiedliwionej nieo6ecności w Za
kładzie pracy. 

A~. 203. . 1. Pob,orowi odbywający służbę zastępczą , 
nie po2JOstają w stosunku ·pracy z zakładem, w .. którym 
odbywają tę służbę. 

2. Do poborowych stosuje .się jednak; .,. zastrzeżeniem 
art. 204 ust. 2, odpowiedniO" przepisy Kodeksu pracy 
o obowiązkach zakładu pracy, obowiązkach pracpwnika, 
o cdpowiedzialności materialnej pracownika, czasie pracy /' 
oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

3. Poborowi ,;, czasie odbywania służby zastępczej 
nie mogą pełnić hmkcji kierowniczych. 

Art. 204. 1. P()borowemu, który wykazuje się -wy
sokim zdyscyplinowaniein i dobrymi wynikami w pracy, 

,kierownik zakładu pracy może w drodze wyróżnienia: , 

1) pr~yznać premię miesięczną, 

2) zwiększyć wymiar urlopu okresowego za dany rok 
służby, , 

3) przywrócić urlop okresowy w .razie zastosowania 
kary wymienionej . w ust. 2 pkt -4. 

l 
2. Poborowym za naruszeni.e · ,obowiązków wynika-

jących z odbywąnia służby zastępczej mogą być wymie
rzane ' następujące kary porządkowe: 

l) ~Pomnienie, 
2) nagana, ( 

3) nagana z ostrzeżeniem, 

4) zmniejszenie lub pozbawienie urlopu okresowego w 
danym roku służby. 

3. Kary wymierza kier'ownik zakł1ldu pracy. Nie moż
na karać 'poborowego po upływie sześciu miesięcy Od po-, 
pełnienia przez niego przewinienia. 

_ 4. , Kara ulega . skreślertiu po upływie sieści'umie
sięcy od wymierzenia ostatniej kary, z wyjątkfem kary 
wymienionej w ust. 2 pkt 4. -' 

Art. 205. Minister .Pracy i Polityki Socjalln~j ustala: 
l} w porozumieniu z zaintereśowanymi ministrami i w . 

uzgodnieniu z zainteresowanymi wojewodami - za
kłady pracy, w których służba zastępcza może być 
'odbywana, , I 

2) wzór karty skierowęnia do służby zustępczeJ, 
3) . w porozumieniu z Ministrem Finansów ,. wysokość 

równoważnika -, pieniężnego za ubranie oraz zasady 
jego wypłacania, a ponadto normy wyżywieniapobó
rowych i wysokość -Iównoważnika pieniężnego za 
wyżywienie oraz zasady jego wypłacania. 

Art. 206. L Poborowego, który odbył słu~bę zastęp
czą, przenosi się do rezerwy. 

2. Poborowego zwalnia się ze służby zastępczej przed 
jej odbyciem w razie: 

l) uznańia go ze względu na stan, zdrowia za . t~ale 
lub czasowo nie~olnego do słl1żby .. wojskowej, 

2) kionieczności sprawowania przez niego bezpośredniej 
-'opieki nad członkiem rodziny lub pr9waQzęnia gospo
darstwa rolnegoi przepisy ar:t. '98 stosuję s'ię odpo-
wiednio, ' 

3) . zarządzenia w stosunku do niego wykonania kary . 
pozbawienia WlOlności, . w tym również jako kary za
stępczej, 

4) zastosowania 'woQec . niego 
"..-, ' 

tymczasowego areszto· 
wania . 

. 3. Poborowy' może_ być zwolniony ze służby -zastęp
czej 'przed jej odbyciem Vi razie uznania 'go za jedynego 
żywiciela radziny. ' 
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- 4. Poborowego, który n'ie .~był służby zastępczej w 
pełnym wymiarze: kieruje się . do cidbycia Pozostałego 
okresu tej słutby po ustaniu ~rzyczyn 7jWolnienia, jeżeli 
jest zdolny do służby wojskowej i nie zachodzą okolicz': 
ności uwzględniane przy udżielaniu odroczenia zasad!)i
czej służby wojskowej, albo przenosi si~ do rezerwy. 

5. Okresu nie usprawiedliwionej nieobecności w za
kładzie .pracy nie zalicza się do czasu tI'wania służby za
stępczej. Kierownik zakładu pracy może jednak zaliczyć 
do okresu odbywania tej służby nie usprawiedliwioną 
nieobecność w wymiarze 'do trzech dni w roku, jeżeli 
'Pdborowy wykazał się następnie wyso~im zdyscyplino
waniem i dobrymi wynikami w pracy. ' 

Art. 207. 1. .Poborowemu, kt.óry doznał uszczerbku 
na .zdrowiu wskutek choroby zawodowej lub wypadku po
zostającego w zwi'ązku z odbywaniem służby zastępczej, 
a w razie jego śmierci członkom .wdziny, przysługują 
świadczenia na zasadach i w trybie ·przewidzianych dla 
pracownikó,?, w przepis!lch o świadczeniac.h z tytułu wy
padk.ów przy pracy i. chorób zawodowych i postępowanie 
w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 

. przeprowadza i odszkodowanie wypłaca zakład pracy,w 
którym poborowy odbywa.ł służbę zastępczą. . 

2. Przepis .ust. 1 stosuje się odpowiednio do wypad
ków w dr<>dze d<> miejsca lub z miejsca 'pełnienia służby, 
z tym że prawo do świadczeń ustala i świadczenia wy ... 
płaca Zakład UbeZpieczeń Spółecznych. 

.3. 'W razie inwalid:Ątwa - lub śmierci poboT<>wego spo
wodowanych przyczynami innymi niż wypadek lub cho· 
roba, o których mowa w ust. 'l i 2, przysługują świadcze
nia przewidżiane w przepisach () . zaopatrżeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin na zasadach i w trybie 
określonych 'dla pracowników, z zastrzeżeniem przepi
sów ust. 4 i 5 . 

4. W ra~e inwalidztwa lub śmierci · poborowego z 
pl zyczyn ' określonych w ·ust. 3, przy ustalaniu prawa do 
renty inwalidzkiej lub rodzinnej oraz zasiłku pogrzebo
wego nie stosuje się warunku poSiadania wymaganego 
okresu zatrudnienia. 

5~ Podstawę wymiaru , iwiadczeń, o których mowa w 
ust : 1-3, sta~o~~, przeci(t!ie wynagrodzenie otr:i:ymane 
przezpracowmkow, wykdlfiiJących taką samą lub po
dobną pracę, w ostatnim miesiącu, w którym poborowy 
pełnił służbę. W razie gdyby poborowy pr7;ed powołaniem 
go do służby zastępczej uzySkiwał wynagrodzenie z ty
tułu zatrudnienia, za podstawę wymiaru świadczeń przyj
muje się, . jeżeli jest korzystniejsze, to wynagrodzenie, 
'cblic,zone według zasad określonych w przepisa~h wy
mienionych w ust. '3. 

e .6. Obow~ą21ld zakładu pracy przewidziane w przepi
sach wymieniony~hw ust. 3 ciążą na zakładzie, w któ:
rym poOOIOWY . odbywał służbę , zastępczą. 

7. W razie śmierci poborowego odbywającego służbę 
zastępczą, członkom ' jego ' rodziny · przysługują: 

I) odprawa pośmiertna na zasadach przewidzianych w 
Kodeksie . pracy, 

2) zasiłek pogrzebowy na zasadach określ~mych w prze
pisach, o którychm'owa w ust 3i zasiłek przyznaje 
i wyPłaca Zakład ' Ube'zpieczeń Społ.ecUlych. 

Art. 208. 1. Okteś bQbywilnii!.. słu.zby . żast~pczej jest 
'0f.r~e~ , T.lhvnor~nypl :~ .ókX;e'~~~ ' z~tiu~ni.~niaw razu: 
mleniu PfZępisQW o. zi(~Patrzęniu ,~Jl1'er:ytaln}tJi'l 'pnłCo.wn.f:, 
ków i ich 'rodziI,i. ' ' . " , .~'. ;:;, . 

,.2. W zał\'resie. uprawnień osób odbywający~h służbę 
zast~pczą i ': człcmków ich rodzin stosuje się odpowiedDio 
przepisy art. 123, art. 174 ust. I pkt 1. art. 125, 126. 128 
ust. 1. art. 129, art. 130 ust. 2-,5, art. 131-135 i att. 139: 

Art. 209. Rada Ministrów: określa, w drodze ro~o: 
rząd7Jeliia, tryb kierowaniapoboTowychdo Służby zastęp
czej, właściwość organów w sprawach tej służby, szczegó
łowe obowiązki i uprawnienia poborowych odbywających 
służbę UlstęPCZą, . szczegółowe zasady i. tryb ' st()Sowania 
wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowyCh, ' wymiar 
i zasady udzielania urlopów okresowych, szcZegółowe -za
sady i t'ryb zwalniania ze służby zastępczej oraz ) dero-
wania do odbycia pozośtałego okresu shiZby. . 

DZIAŁ VIII 

Swladczenla na rzecz obrony ' 
, 

Rozdział 1 

SwJadczenla . dla potrzeb przygotowania obrony kraju 

Art. 210. 1. Na osoby, które ukończyły szesnaście, 
a nie przekroczyły sześćdziesięc\u lat . życia, może być na
łożony obowiązek świadczeń osobistych dla potrzeb przY
gotowania obrony kraju, polegający na nioodpłatnyJń. 

. wykonywaniu w czasie walnym od pracy .rÓżnego rodzaj.u---
prac. doraźnych przez czas nie przekraczający łącznie 
sześćdziesięciu godzin w roku. 

2. Sw~adcze-nia osobiste dla potrzeb Sił Zbrojnych 
mogą być wykonywane również w czasie pracy. W tym 
przypadku praoownikowiprzysługuje od zakładu pracy 
pełne wynagrodzenie za czas zwolnienia od praćy w· 
zwiąZku z wykonywaniem świadczenIa, obliczone według 
zasad określonych dla ustalal!,ia 'wYnagrodzenia za q,as 
urlopu wypoczynkowego. 

3. ~zerego-wi rezerwy, którzy nie odbyli zasadniczej 
służby wojskowej, zasadniczej służhy albo szkolenia po
borowych w obronie cywilnej lub słuzby zastępczej, mega. · 
,być powoływani przez okres pięCiu lat ·od przeniesienia 
do rezerwy do wykonywania świadczeń osobistych w wy-
miarze do stu godzin w roku. . -

Ą. Wykonywanie świadczeń osobistych może być po
łączone z obowiązkiem użycia posiadanych prostych na

/ rzędzi oraz środków transportowych. 

5. Rada Ministrów określa w 'drodze rozporządzenia 
zasady i tryb nakładania obowiązku świadczeń osobistych, 
właściwość . organów w tych sprawach, zasady wykony- .. 
wani~ świadczeń oraz kategorie osób zwolnionych od 
tego obowiązku. 

Alt. 211. I. - Osobom powołanym do wykonywania 
świadczeń osobistych, ' które zachorowały lub . doznałY ' 
uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywanieD:1 tych 
świądczeń, 'Przysługuje prawo do bezpłatnycll świadczeń 
leczniczy~h 'zakładów społecznych służby zdt"owia. Prze
pisy art. 164 !USt. 2 i 3 stosuje się od:powiednio. 

2. Osobom, ·któr:e ,doznały uszczerbku na ' zdrowiu 
wskutek wypadku powstałego podćzas lub w ~wiązku 
z >~ykónywaniem ś-wiadczęń osobistych albo w . bezpQŚred

niej ,drodze do miej~ca~ykonywania tyc)1 ~wiadcze,il lub 
w dl1odzepowrotnej, oraz ' członkom rodzin '9sób zmarlych 
wskutek takiego wypadku przysługują świadczenia ;Da: ·~~ 

,-, 
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sadach i w trybie okreśłonych przepisami o/świadczeniach 
z tytułu wypadków przy pracy dla osób , nie b~dących 

, pracownikami. 

Art. 212. L Na instytucje państwowe" podmioty 
gospodarcze i Jnne jedIiostkiorganizacyjne -oraz organi
zacje społecme może by~ na~żony obowiązek udostęp
niania do korzystania posiadanych pomieszczeń, terenów, 
środków transportowych, narzędzi i ,innego sprzętu oraz 
dostarczania posiadanych materiałów dla potrzeb ' związa~ 
nych z realizacją powszechnego pbowiązku ' obrony. , 

2. Obowiąz~k, o którym mowa w ust. 1, może byc 
nałożony również na osoby fizyczne oraz na osoby praw
ne nie będącę,...-przedśiębiorstwamI państwowymi i organi
zacjami spółdzielczymi na czas nie przekraczający łącz

nie siedmiu dni w roku. 

3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa 
zasady i tryb nakładania obowiązków określonych w ust. 1 

, i 2 oraz ich wykonywania, a także zasady i tryb odpłat
ności , za korzystanie z przedmiotu: świadczeń, jak również 
właściwość organów w tych sprawach. ' 

Art. 213. l. Za szkody powstałe w udostępnionych 
pomieszczeniach. środkach transportowych, nanędziach 
i ' innym sprzęcie oraz za Z!fiiszczenie lub zużycie dostar
czonych materiałów, jak ,również' za szkody W' inwentarzu 
żywym - i stawach rybnych, zasiewach, uprawach, plo
nach, drzewach- i krzewach owocowych oraz plantacjach 
innych kultur wieloletnich, powstałe w związku z wyko
ny~aniem świadczeń albo szkoreniem lub ćwiczeniami w 
ramach powszechnego obowiązku obrony, przysługuje od
szkodowanie w pełnej wysokości szkody obliczonej we
dług rzeczywistej wartosci mienia w dniu ustalen.ia od
szkodowania. 

2. Jeżęli szkody objęte są ,ubezpieczeniem obowiązko
wym, odszkodowanie zmniejsza .się o kwotę Odszkodowa
nia przyznanego z tytułu ubezpieczenia. 

3. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się 'z upły
wem trzech miesięcy od dnia wykonania świadczenia, a w . 
przypadku szkód rolnych - z upływem sześciu 'roiesięcy 
od dnia ujawnienia szkody. 

4. ' Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia 
zasady i tryb ustalania i wypłacania odszkodowań oraz 
organy wł,aściwe w tych sprawach. '-

Rozdział 2 ' 

Swiadczenł'J w razie ogłoszenia mobilizacji I ' w czasie 
wojny 

Ań. 214. ' l. W razie ogłoszenia mobilizacji i w cia- / 
sie wojny osoby podlegające obowiązkowi świadczeil 
osobistych (art. 210 ust. l) mogą być w każdym czasie 
powołane cło wykonania w ramach tego obowiązku róż· 
nego r09zaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych lub 
państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących 
'zadania dla potrzeb obrony Państwa; Przepis art. 210 
ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

2. Czhs WYkonywa~ia świadczeń osobistych nie ' może 
przekraczać jednorazowo siedmiu dni. . 

. Art. 215. 1. Instytucje państwowe, podmioty gospo
darcze · ' l inne jednostki organizacyjne oraz org4niz~cje 
społeczne 'mogą być zobowiązane' '<lo wyk.'onaJlla świad-. 
czeńrzeczo~łi' polegającyCh na ' ·oddilńiu do' użytkowa-

., - ' 

nla ń~: rzecz SiłZhrojn'Ych, formacji 'obrony cywilnej lub 
, innych państwowycll jednostek' organizacyjnych, wykonu~ 
ją<;:ych .zadahia dla pQtrz'eb obrony , Państwa ; rtierucho~ 
mości . albo rzeczy ruchomych niezbędnych d1il, celów 
obrony: 

2. Obowiązek wykonania świadczeń rzeczowych 
może być nałożony rówmez na osoby fizyczne oraz na 
osoby prawne nie będące przedsiębiorstwami panstwowv
mi i organizacjami spółdzielczymi. 

I 

3. , Rzeczy będące przedmiotem świadczenia powinny 
być zwrócone świadczącemu po ustaniu potrzeby korzy-
stania z nich. ' 

Art. 216. Dobra kulturalne objęte ochroną specjalną 
w rożumieniu Konwencji Haskiej z dnia 14 maja 1954 r. 
o ochronie dóbr kulturalnych w 'lazie konfliktu zbrojnego 
(Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poż. 212) nie mogą być przed
miotem świadczeń rzeczowych. Dobra 'kulturalne korzysta
jące w rozumieniu tej konwencji z tOC~rony ogólnej mogą 
być przedmiotem świadczeń rzeczowych jedynie za z90dił 
właściwego organu służbykonserwatąrskiej. 

Art. 217. lł,ad"a, Ministrów określa w drqdze rozporzą
. dzenia zakres i . przedmioty świadczeń rżeczowych, zasady 
i tryb nakładania obowiązku wykonania świadczeń osor
bistych i rzeczowych, kategorie osób zwolnionych , od 
obówiązku świadczeń osobistych oraz zasady i tryb przy
znawan~a wynagrodzeń za wykonanie świadCzeń osobistych 
i odszk<><!.owań lub opłat za użytkowanie przedmiotów 
świadczeń rzeczowych, jak również organy właściwe w 
tych spraw.ach. ' / 

Art. 218. Osobom ' obowiązanym do wykonywania 
świadczeń osobistych i członkom ich rodzin przysługują 
uprawnienia określone wart. 211. 

Rozdział 3 

Przekazywanie środków , transpórtowych, narzędzi, maszyn 
I urządzeń dlapotrzel» obrony Państwa 

Art. 219. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w cza
sie wojny podlegają przekazartiu na rzecz Sił Zbrojnych, 
formacji,. obrony cywlInej btb państwowych jednostek 
organizacyjnych wykonujących zadania dla potrzeb obro- ' 
ny Państwa środki transportowe, narzędzia, maszyny 
i urządzenia niezbędne dla realizacji ich zadań. , 

2. Komitet Obrony Kraju może zarządzić przeka
zanie środków transportowych, narzędzi, maszyn i ,' urzą
dzeń na czas oznaczony również w innych przypadkach. 

Ań. 220. 1. i>rzekazaniti podlegają: 

1) pOjazdy samochodowe, przyczepy inączepy, . 

2) statki powietrzne ,i tabor pływający, 

3) maszyny i urządzenia przeznaczone ' do robót ziem
nycq, budowlanych '1 drógowYeb, 

4) konie i wozy z upr~żą . 

2. Rada Ministrów może określić rówmez mne środ
ki "transportowe, na·rzędzia. ~aszyDY i urządzenia podl~- . 
gają.;e przeka%8niu~ 
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Art. 221. Sr<>4ki transportowe, ' narzędzia. maszyny 
i urządzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem, znajdu
jące się wp<)siadaniu instytucji państwowych, 'podmiotów 
gospodarczych i innych jednostek organIzacyjnych oraz 
'organizacji ' społecznych, podlegają przekazaniu ' nazasa
dach i w trybie określonym przez Radę Ministrów. 

Art. 222. 1. Óbowiązek przekazania środków trans
portawych, narzędzi, maszyn i urządzeń wraz z niezbęd
nym wyposażeniem spoczywa również na l()iSobach fizycz
nych i osobach prawnych nie będących pr.zedsiębiorstwa
mi państwowymi i organizacjami spółdzielczymi. 

, 2. Rada Mimstrów określa w drodze Tozporządzenia 
rodzaje środkÓw transportowych, narzędzi, maszyn i urzą
d'zeń podlegających przekaZlaniJJ. 'Obowiązki ich posiada
czy, zasady i tryb przekazywania oraz właściwość orga-
nów w tych sprawach. ~ 

Art. 223. 1. Posiadaczom środków transportowych. 
narzędzi, maszyn i urządzeń prze~dzianych do przeka
zania mogą być wydane karty przeznaczenia tych ,środ
ków, narzędzi, maszyn i urząd2leń. ' 

2. Na posiadaczach, ' którym wydano brty ' przezna
czenia, spoczywa 'obowiązek utrzymywania środków trans
portowych, narzędzi, maszyn i urządzeń w należytym .)Ita
nie technicznym wraz ' z niezbędnym w~ażeniem, 
a także dostarczania .ich w teTminie i miejscu , określonym 
w klucie przeznaczenia. 

3. P9siadac;ze środków transportowych, narzędzi, ma
szyn i urządzeń przewidzianych da przekazania mogą być ' 
wzywani przez właściwe organy do ' próbnego dostarcze
nia na , czas oznaczony tych śradków, narzędzi, maszyn 
i urządzeń w 'Określonym terminie i miejscu. 

Art. 224. 1. Srodki transportowe, narzędzia, maszyny 
i urządzenia 'Oraz ich wYPosażenie przekązane na czas 
oznaczony ' podlegają zwrotowi , po upłYwie tego czasu, 
w innych zaś p~zypadkach - po ustaniu potrzeby korzy
stania z nich'. 

2. Z~ zniszczenie, us~kadzenie iub zuiycie przekaza
nych środkóWtr,ansportov-:ych, nilrzędzi, maszyn i urzą· 

' dzeń oraz ieh wyposażenia przysługuje odSzkodowanie na 
zasó,rlach i w tryl,lie określonym przez Radę Ministrów w 
drodz,e rozporządzenia. 

Rozdział 4 

Swladczenla szczególne 

Art.- 225. , Terenowe ' organy admipistracji pai).stw:owej 
są 'Obowiązane do wykanywania wporc;nuiIiieniu z sZe
fami 'wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowyml 
komendantami uzupełnień zadań związanych z potrzeb" 
zapewnienia sprawnego uzupełnienia ' Sił Zbrajnych rezer
wami osobowymi oraz zasobami śJ19dków tx:,ansportowych. 
maszyn i urządzeń. 

, , 

Art. 226. 1. Ministrowi~ 'Oraz woje~odowie mogą być 
zobawiąząni do wy~onywąnia, .określonych zadań organi
zacyjno-mobilizacyjnych na trZl!Cz Sił ' Zbrojnych przy 
udziale jednostek organizacyjnych , im podległych lub 
prżez nich nadzorowanych, ' a także . przedsiębiorstw i zrze-
szeń przedsiębiorstw państ~,owYch. / 

'-

Poz. 207 

2. Ządanja, 'o których mowa Vi ust. t. mogą być na- . 
łożone rQwńi~ż na zarządy 'spółdZielnI oraz zwiąZków 
spółdZielcżYch. ' , > \ 

Art. 227. Komitet Obrany Kraju wprowadza abowiąz
kJ, o których mowa, wart. 226"oraz określa zasady-' wy

. konywania ' zadań i właściwość organów w ~prawach. 
o których mowa wart. 225 i 226. 

DZIAŁ IX 

Przepisy karne, przejŚclowe ł końcowe 

Rozdział ' 1 

' Przepisy karne 

Art. 228. 1. ' Kto wbrew 'ObOwiązkom wynikającyn\ 
z ustaWy lub przepisów wydanych na jej podstawi'e: 

1) nie zgłasza się do rejestracji lub poboru w określo- ./, 
nym terminie i miejscu albo nie prz~dstawia doku
mentów, ' których przedstawienie zostało nakazane, 

2) nie zgłasza " się W celu ,ureg\llowania stosunku ,do. 
powsze,chnego obowiązku 'Obrony st;o~wńie do art. 32, 

3) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu , na 
wezwanie właściwych organów, w sprawach dotyczą
cych powszechnego obowiązku ;obrony, 

4) ' nie pOddaje się przeglądowi lekarskiemu lub bada
niom albo uchyla · się 04 leczenia, 11a- które zoitał 
skierowany przez organ przeprowadzający rejestrację , 
przedpobor'Owych lub k'OJl)isję pobor~wą, 

5) nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obo
wiązku meldunkoweg'O albo 'Obowiązku" o którym 
mowa w art. 53 uśt. , 3, \ . 

6) opuszcza obszar " Państwa lub pr~by'Wa 'za granicą 
.bez zezwolenia organów wojsk'Owych, 

podlega karze aresztu do 3 miesięcy albo karze 
grzywny do 50.000 złotych. 

2. Tej samej karze podlega, kta: 

1) będącobowiążany d,o prowadzenia ewidencj~ prze
. widzianej wart. 50 . nie dopełnia ' obowiązków wyni
lc.ających z przepisów wydanych na podstaWie art. 50 
ust. ' 2, r 

2)' umyślnie odmawia , przyjęcia, niszczy lub pozbywa 
się kaTty powołania, wezwania imiennego, karty 
przydziału do formaeji 'Obrony cywilnej ' lub jednostki 
przewidzianej do " mi1ita~cji, karty skierowania 
alQa \rt)jskÓwegodokunięntu osobistego, uniemożli
wia doręczenie mu ' takiej karty, wezwania lub do~u
mentu dlbo nie zawiadamia Vi ' określonym terminie 
wOjsk:!oWej , komendy uzUpełn~eń o ich utracie~ . 

,Art. 229. 1. Kto bez usprawiedliwionej przyczyny' 

1) będąc żołnierzem rezerwy nie zgłasza się w określo· 
nym terminie i miejscu' na ćwiCzenia wojskowe trwa-
jące ~ dzień, " . . " 

"'2) będą'~ przezna~zopy do" szkolenia poborowych / lub 
ćwiczeń w obroniecywiłnejnfe zgłasza się w oueślo-
nym teimini~ i miejs~u do tej służby. ' 'O' 
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3) pOSili14aJ4c pr.zydmł ,argaaizacyjn@-'mobilizacyjny do 
jedn~1ki przewidzianej do .inilitaryzaCji nie zgłasza 
się :w <Oklkslolly.m Łer.minje i miejscu '00 'oobycia <:wi
czeii w tej jedh.aslGe, 

podlega ~ ares:uu dQ J miesIęcy alhokar.ze 
grzywny do 50:000 złotych; , 

, . 
2. Tej samej karze podlega, kto: 

lj będąc powa]aay do odbycia prŻvspoSG.bieni.a woj$'k:o
wego uporcZyWie nie zgłasza się w obeśI.ol!Iym ter
minie . i -miejscu na zajęcia szkoleniowe lub szkólenie 
na oooD'e, 

_2) zł9śłiwie lub uporczywie uchyla :się od wykonywaula 
poleceń służbowych w czasie odbywania szkolenia po
bOf.O'WY'OR lub ~wicz~ . w "ClI1Jr-onie cywiIne; albo w 
czasie odbywania ćwiczeń w jedn:ostkach przewidzia

' nyc'h do nnilitaryzacp, 

3) \ W czasie l~c;lbywanla ćw~czen w j ednost<le prze;"widzi'a
nej do militaryzacji samowolnie ~puszcza wyznaczo-
ne miejSce 'przebywania. ' 

Art. 230. 'Xto .uporczywie łUchył.a się <Od wyk.-!Nlania 
. obowiązków . w zakresie powszechnej samoobrony lud
nośt:1, przewidziany.ch watt. li13, 177-119 lub wpttepi
sach . wydanych . na kh podstawie, 

podlega karzae .grzvWlDy d0 .. S0.rOOO złoty.cll . . 

Ad. :231. ' l . ,Kto wbrew ObQwią'2ikom wy.niJkającym , 
z ustawy 1u~ " pl'l'lepisiw wydanvcR .na . jelpOiCllstaw~ 

l) :ucbylasię od wy'konanł.a 'OO.owiązkuswladczenia ~o
biste,g:o 'lub Tzec.zowe.go, 

2) . nie '.tę;pnla p.omie~· ~erenDw:r sł'odków ttan'S~ 
portqwych, na~ędzi J~b . innego .sprzętu .albo , nie do
starcza matę-rialów - dla POtrzeb _ związanych zreali· 
zacjł ,powszechnego obowiązkuobr.ony, 

3) . ni:e .llłf'.zf.muje w naiłe~stmń.:e środków t>r,~por"! 
~bWVOh, ,na~ :mas%}'l\ "ub urqdzeii \fJTzewima· 
ny<:h do-:-: przek.aunia dla ,potrzeb ó,bronr Państwa, 

4)ilie zawiadamia właściwęgo organu <O mtianacb w' 
stanie technicznym środków transportowyc!t, narzę
dzi. masqn lub urządzeń, 

5) ucby1a się od prol;meyo d'oslarczenia w oltreślony.m_ 
term.iniei ,lIDiejSou ,środków łransport'CilWych, narzędzi, 
maszyn lub urządzeń, l 

podl.eya karzea:resitu do 3 miesięcy albo karze 
, grzywny 'ti-o 56:000 -z1otych, 

2. T~j ,samej ,karze podłega, kto ,wnyślnie.: 

l) utrudnia lub uniemoil'iwiawykonanie świadczenia 
.określonego w us:L J pkt l lub 2, 

2) odmawia 1pzzyjęcia,mszczy lub pozbywa się 'karty 
przeznaczenia środka . transportowego, narzędzia, ma" 
szyny luburząckenia. wuemoż1i.wia d4ręczenie mu ta
kiej karty albo nie zawiadilmia Yfoąeśl<Q1Bynl termi
nie. wojskowej komendy uzupełnień o jej utracie. l' . . 

. Art. 232.' 1. Kto w celu'dłuższego lub trwałego 1:lcby-
lenia się od obowiązku służby wojskowej' albo , innej 
~łutbY!Prze'Wid&ianej "W ustawie dapu~za 'Się/ czynu 
~ltteś'lotu~y,o w .art. '228, 

podlega Jcme pozbawlen'bl. 'Womosc1 <lo lat 3. 

,2. Tej samej karu ' podłega,kło .bę4ą-c ,oo.owiązany 
do prowadzenia 'ewjdellcji Przewidzianej w .. d. -50' .nie do
pełnia 'obowiąZków wynikających ,z puepisów wy,-tiany.ch 
na podstawie ,art. 50 ust. .2 w celu ułalwienia inne,josobie 
dłutszego lub .trwa.leg'o uchy!sia się ml.ohJi)w;lą~!l s14iżb)r 
wojskowej lub innej służby przewidziańej w ustawie. _ 

Art., 233. l. Kto odmawia · przyję.cia, :niszczy .lubpo~ 
zbywa się karty mo.bilizacyjnej, uniem;azliwia ,doI·ęezenie 
mu takiej karty albo nie zawiadamia WOjSKOW.ejj komendy 
uzupełnień o jej utracie, 

podle~1'a karze pozbawienia ' wolności , co r.aku 'a1lbo 
grzywny. 

'2. Kto korzysta z cudzej 'kat'ty powołania, katty 
mobilizacyjnej, wezwania imiennego, karty przydziału do 
formacji obrony cywilnej, karty 'przydziaJudo jednostki 
przewid'Zianej do milItaryzat:ji, 'k.irty sltiex:O'wai'l1a, karty 
przemaez:enia środk,a -tran'SportCJwego, nar:zędzią, maszyny ' 
lub urządzenia- albo W'<{)jsJtowego dokumen'tu re5'Obl'Stego 
bądź t altiej bety lub dokwnenfu ,jnn~Ji 'OS0bi;ew ,tym -celu 
użycza albo przewozi, przenosi lub pr~esyła ' ,~a ;gr,a>Fliic~, 

podlega karze pozbawie!lia wolności · dO -.roku albo 
grzywny . 

Art. 234. 1. Kto: 

1) w celu uzyskania zwolnienia 00 'obowiązku sI.nzby 
wojskowej albo odroczenia tej służby " ' powoduje 
u siebie lub dopuszcza" . 'by kto 'inny 'Spowodował 
u niego tJszkod-zełl1e ciała hlb rozstrój -zdrowia, 

_ 2, w ' celu ulal~e~ia innej~obie 'ZW'O'lriienia '00 -obo
wiązku służby wojskowejaJbooo.l'Oczenia tej służby 
powoduje u niej ' uszkodzenie dala _ lub 'rozstrój 
zcilrowia, - (, , 

. 3) w inny ' sposób działa podstępnie w celu .uzyskania ' 
'dla s'i-ebie łub ' innejoso'by 'Zwolri'ienia 00 obowiązku 
służby wojskowej albO' odroczenia tej sluiby,; ". 

-.. -- ~ 

_ ' \ podlega .karze · po.zhawienia wolności do lal -S. 
, J ~ , .., • 

'2. 'T-ejsam'e] ~aJ'Z-e podlega, kto dOl'Uszcza się czyml 
okTesl'Oneg'O w ust. 1, będącpowolany -do ~asadnic~ej / 
służby w oeronie 'CywUnej 'luł!skierowany' 'd-o ls'łuzbyid'- ' 
st~j, .alł>6 wobec ty<:h o~ób. 

3: Kto dzia(~ podstępnie w celu ~zyskania dla ' siebie 
lub inn~j osoby z.wolnienia od obowiązku służby zastęp
czej, szkolenia poborowych tub twjc~eu w .obronie cywil
nej albo w jednoslkaclt -nnilitaryzowanycll:'J 

.' podlega karze pozbawieniawolno.śc.i da ~t3. 

Alt. '235. i. Kto . będąc powołany do 'Czynne~ 'Służby 
wojskowej albo do zasadniczej , s~żby; ' w obr<?~ie cywil
nej nie ' '2l!Jłasza się do ,odbywania tej siuzbyw 'określo-
Jlym 'terminie i miejsCU, . 

podlega 'karze<pozbawienia wolności do l lal 2 albo 
grzywny. 

2. .Jeżeli sprawca nie zgłasza się do :,odbywania tej 
służby przez czas dłuższy nii czternafoc~ dni kalenda
rzowych, 

podlelJa ltauepozbawięaia WQ!n-ośd :do lat ;5. 

3. Jeżeli sprawca ',nłezgłasza . się Q.o odby,w:a'nia tei 
służby w celu trwałego uchylenia się od niej, -

podlega karze pozbawienia wolnośCi Od roku do la,t 8: 
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4. Jeżeli sprawca czypu określonego w ust. 1 ZgłOSił 
się: do odbywania służby nie później niż przed upływem 
dwóch dni kalendarzowych, :nożna z pominięciem postę
powani:!. karnego wymierzyć mU' karę dyscyplinarną prze
widzianą w przepisach ,o dyscyplinie wojskowej albo w 
a.rt.157. 

Art. 236. 1. Przepisy art. 235 nie mają zastosowania 
w razie niezgłoszenia się żołnierza rezerwy na ćwiczenia 
wojskowe trwające jeden dzień. '. . \ 

2. ' Kto złośliwie lub I uporczyWie nie zgłasza się na 
ćW,iczeniawojskowe · określonElj w ust. 1. 

, podlega karze ~bawienia wolnoścl do lat 2 .albo 
· grz~y. ' 

Art. 237. 1. Kto ł>ędącskierowany do służby zastęp· 
czej nie zgłasza się do odhywania tej służby w określo-

\ .' . \ .. 
}lym temllme l . m~eJscu. _ \ 

podlega ' karze pozbawienia wolności do lat 2 albo 
grzywny. 

, 2. Jeżeli sprawca nie ,zgłasza się do odbywail~a tej 
służby przez czas dłuższy niż czternaście dni kalEmda
rzowych, . . 

podlega karze pozba~ienia wolności do la,t 5. 

3. ' jeżeli sprawca nie zgłasza się do [odbyWania tej 
służby w celu trwałego uchylenia się od niej. 

podlega karze pozbawi~nia wolności od roku do lat 8. 

Art. 238. Kto odbywając służbę zastępczą złośliwie 
lub uporczywie odmawia 'wyk·onywania . poleceń w . spra-

. wach . służbowych. · . . 

podleg.a karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 5. " 

Art; 239. 'Kto odbywając służbę zastępczą ' "puszcza 
wyznaczo~e miejsce wyk.onywa~ia obowiązków służbo
wych nq. czas powyżej- czternastu dni kalendarzowych }\,lb 
przez taki czas samowolnie poza nim poji;ostaje. 

, I 

, podlega ' karze pozbawienia wolności od 6 ' miesięcy 
do lat 5. 

. Art. 240. 1. Kto odbywając służbę zastępczą w, ce~u 
trwałego uchylenia się od tej służby opuszcza wyznaczone 
miejsce wykonywania obowiązków służbowych lub w ta-
kiin celu po.za tl iItl . pozos~ą.je, · · . 

podlega ' karze pozbawienia wolności od roku do lat 8: 

. . - . " , ł 

. . 2, Jeże li. . sprawca dopuszcza się czynu określonego 
w ust', 'l z zamiarem ucieczki za ·granicę fub urzeczy
wistnia t.aki zamiar w czasie 'uchylania się 'od służby Zla
stępczej albo przebywając za granicą uchyla się od po- ' 
wrotu do kraju, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krót~zy och lat 3. 

Art. 241. ' Kto będąc . przez~a.czoriy do szkolenia pobo
rowych lub ćwiczeń- w obronię cywilnej uporczywie nie 
zgłasza. się lub uchyla od ich, odbywania, / 

p6dłega karze pozbawienia wolności do lat 2 alb,) 
grzywny. 

Art. 24~ . . · 1. Kto uchyla się od przewidziape,go ' w 
ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie obo
wiązku przekażania środka transportowego, . narzędzia. 
maszyny lub urządZenia ~raz 2l niezbędnym wyposaże
niem albo kt~ udaremnia . wykona'Ilie tegq obowiązk'u, . 

podlega karze pozbawienia wqlności do ' lat · 3. 

2. Tej samej karze podlęga, -kto u1nyślni~ nie wV,,: 
kqnuje alOo utrudnia wykonanie zadań, o których mowa 
wart. 225-227. 

Art. 243. 1. Obywatel polski. który przyjmuje bez 
zgody właściwego ąrganu obowiązki w obcym wojsk';! 
lub w ob-cej organizacji wojskowej, 

podlega karze pozbawienia wolIiości do lat IQ •. 
. / ' , .' 

2. Tej samej karze podlega, kto werbuje obywateli 
poiskich lub przebywających w PolsCe cudzo'Liemćów do 
służby w obcym wojsku ' lub w obcej organizacji woj-
skowej. . 

3. - Kto dopuszcza się cżynu określonego w ust. 
lub 2 w czasie ~obilizacji lub wojny, 

podlega' karze pozbawienia ' wolności na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze śmierci: 

Art. 244. Obywatel polski. który - w celu uchyle- , 
nia się od obowiązku służby woj~kowej . lub ińnej siużby . 
prżeWidzianej 'w ustawie - vi cżasie -mobilizacji lub woj.' 

'f. 

ny przebywając cżasowo za granicą ' nie zgłaiszanie'
zwłocznie swego adresu w najbliższym polskim ' urzędzie . 
konsularnym (przedstaviiciel'śtwie dyplomatycznym) lub 
nie spełnia wydanych przez ten urząd (przedstawicielstwo) 
nakazów dotyczącycq wykonania obowiązku służby., 

- , 

, podlega karze pozb~wi~nia wolności. 

. Art. 245. ' l. Kto w czasie mobi\izącji lub wojny bę
Idąc powołany . do czynnej służby wojskowe'j nie . zgłasza 
się do tej służby w określonym terminie i miejscu. 

podlega karze pozbawienia wolnośCi na Czas ' nie ,. l ' 
krótszy od lat 2; 

2. Kto w czasie mobilizacji lub wojny dopuszcza się 
czynu ,określonego wart. 228 ust. 2 pkt 2 albo vi art. 233, 

podlega karze pozbawienia wolności ,do lat 5 . 
, 

Art. 246. 1. ,Kto w czasiemobilizącjilub , wojny vi 
celu dł'uższego lub trwałego_ uchylenia się od obowiązku 
służby wojskowej: 

. 1) dopusz,cza się czynu określonego wart. 221ł ust. 
'~n>o wart. 234 ust. l pkt 1 lub 3, ' 

2) będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie 
zgłasza się . do tej ' służby w , określonym terminie 

niiejscu, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
. krótszy od lat 5 albo karze -śmierci. 

2. Tej samej 'karze podlega, kto w czasie mobilizacji 
lub wojny: 

l) 'powoduje u ińnej osoby uszkodzenie ' ciala . lub roz
[strój zdrowia ,albo w inn:y sposób działa podstępRie 
w celu uzyskania ma niej. zwolhienia od obowiązku 
służby wojskowej lub odroczenia tej 'służby, , 

:-.. -

v· 
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Art • . 251. Sprawy o przestępstwa określone wart. 
235. 236. 243 ust. 3 oraz w a'rt. 244-246 należą. do właści-

,2) będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji pIU
Widzianej wart. 50 nie dopełnia obowiązków . wyni'
kających z przepisów wydanych na podstawi~ art . . 50 
ust. 2 w celu ułatwienia innej os'o~e. dł1!lższego}ub 
trwałego uchylenia się od 'obowiązku służby woj-

wości sądów' wojskowych. . 

skowej. . 

Art. 247. ' Kto w czasie mobilizacji lub wojny do
puszcza ~ię czynu ~kreśionego wart. 231 • .,,,, . 

, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 248. 1. W spr,awach 0 / czyny określone wart. 
22S::-247. jeżeli czyn polega na nieuczynieniu zadość obo
wiąuowi stawieni!! się do służby łub igłoszen{a do 
wł.aśĆi:iwego erg.anu. przedawnienieściga9ia i wY:l:Okowa.-

l'. .Brira biegnie 00 ~eh'Vłli ucz'ynienia zadość temu . ohowiązko .. , 
wi lub' od chwili. w której na sp.rawcy obowiązek prze-
stał dążyć. .. , 

, 2, Przeda,wnienie ścigani.a. i wyrokowania w spra.wach 
o czyny określone wart. 232 uS.t.i or.az w arl.243-246 

- nie biegnie_w. ' czasie \samowolpego przehywaniQsprawcy 
~a granicą. 

. Art. 249. t. W czasie mobilizacji lub wojny osoby 
~ ,,",. '!pełnicrce I s'lu~bę w obronie cywilnej lub' w je~BOstkach 

zmi1itaryzowanyeh , alba ' (fi> nieJ powołan.e ponosz<r 00-
:p0twiedzialność kamą za. pnestęQStwa popełnione w 

. z:wiązku z. tą służbą, według przepisów odno&zących si~ 
do żołnłerzyw czynnej służbie ' wojśkowej. . 

\ 

2. Sprawy o pl'zestępstwa ąkJreślone w· ,ust. l należą 
do właściwości sądów ' wojSkOWYtD. 

3.. W rozumieniu przepisów kamych w czasie mobi
lizac1i }.ub· wojny: 

l) niezgłoszenie sil} do sł~żby w obronie cywilnej lub 
w . jednostkach zrlimtaryzowanych w określonym (er
minie i mf~jscu jest rqwnoznacme z niezgloszeniem 
się do pełnienia służby wojskowej. 

2}, '<ibo.wiązek , sł'użby ,-w obranie cywiilnej i w ~nost
kaeli zmiłitaryzowan'ycłi jest rów'nozna(,:zny z ob 0-

wilłzkiem sfuż:"'" wojskowej., 

3) . s·łu,żba, w obJonre' ~ywilnej, i w je~nostkach zmilita
ryzowanych jesi równoznaczaa z czynną służbą woj
sko,wą.· 

4) . niewykonanie lub odmowa wykonania polecenia .prze
łożonego. wy~ane.g!'l w sprawach służbowych gsobie 
pełniącel slużbę w QbtOtiie cywilneJ lub w jednostce 
zmiHlarw;owanej. jest równo:maczna. z aiewykona
niem lub- edmową wykonania rozka:z;u; , 

Art. 250. t. Osoby odbywające zasadniczą .służbą 
w of>ronie cywilnej ponószą ' odpowiedzialność kamą za 
przestępstwa popeł!1icmę w c;:zasie tej służby, według prze
pisów odnoszących si'ę' d'o żołnietzy w czynnej s'łużbie ' 

. wojskowej. 

2 . .sprawy o' przestępstwa określone w ·usL ł naJeżą 
do właś.ciwości sądów woJskow.ych. 

Rozdział 2 

,Przepisy przejściowe końcowe 

Art. , 252. Przewidzianym w 1.1stawie obowiązkom 

sf,użb.y wojSkcnv;ej. sł~b'W ' w 0łlr~ c;::ww4ine; i służby . 
w Je.dn0Stikach zmflil!:iIJl1CZa;v,v.myc:m mew: Śs\v.iadczeń &50- -

bistych nie. podlegają osoll;y lfełniątte: sl!1żbę:' WQ]~0Wą 
z mocy szcze~ólnego obowiązkw o~l(!>ney"~ W< przepi
sach o służbie wojskowej żo'łnierzy zawodowych. 

Art. 253. ' 1. , W czas'ie' efH!)wiązywaniil stanu wojen
nego stosuje się w zakresie obowiąZku służby wojsko
wej; służby 'w obronie f;yw1ilne-j f slnioy w jednostkaCh 
zmi~taryzowanych oraz świadczeń na' rzecz obrony prze: 
pisy eb&wiąmją€~ w nasie w-a\jntyr,. jezeł' . Rada Państwa 
wprlilowadmją€ stan woje.n&'Yl ni~ postano.wii inaue:j: 

2': lV €zasie obew,iązywani'<f. sl!anUt w'yrjątkowe:gQ -sm: 
swje się w zalbresie oblilowiąMu sruż}Jy, w jednostilćaek :zlini
n:taJ}'z(!)'wanycJi 0filZ w zaluesice świiadbz'eit na, rzecz' ObFO~ 
ny przep!SY ob&wręlil'jące w ezasie ' W0"1ilW,. j~żeli1 organ 
wprowadzający , stan wyjątkowy nie' pGsllan:owii tn'acze}. 

Art. 25.4. l. W ~OSUD.ltu do z.ołnfer.zy p-ełnfąHcli służ
hl} w ied.no&tkaJ;:h, 'We~ko,wych " l1odIegJyc)i Mihfst.i:0wi 
Spraw Wewllqtrmych uprawnienia Minisfra Obrony Nil
rodowej przewidziane w ustaw.i:'e: p.z;zysLugująodpowfednio 
Minisllrowi Spraw Wewnętrznych. 

2. Minishre-w·ie: Obr<oą N.Hooowe:jl i, Sp.r,aw; W:ewnętI:~- . 
nych ' ustałą. Idófe' z, Upl1alwureń. aiFe.ś,Jonych, Wf' ust . . 1 
bf:d'ą. wvkon~waIłe W'Elr vn~Jl1lł~ ·porozumieniu. 

Art. 255. 1. Tracą moc wszelkie dotychczasowe \ prze
pisy dołynące: ptzedm,i:oŁów Junol'mow.-an~ w ustawie. 

2. W szczególno~i tracą' moo! ' - " -

tT ustawa z dnrą 30· stycznia" f959', r. o' p@W5zeehnym 
obowiązku wojskowym (Dz'. Ui. z, 1"969> r. Nr 20. . 
poz. toa1. 

2) U5tąwa , z dnia 21! lutego / 1951' r. o' t'Gr.enowe1: obrOIiie 
przeciwlotnicze j tV%'; u. Nr 141. paZ'; f09)i . 

3) dekret' z dnia 24 !=ZerWca , 1953 r. o dosŁarcżaniu 
środków transpOrtowych dra- potrzeb' obrony, Państwa 
(& U. z 1953' r. NT 34;, ,poz'. 1'42 f z 1'956' [~ Nr 58. 
poz. 270). 

4) rozporządz.enie . Prezydenta RzeczypoliPoliTej z dni,a 
U października 1934 r. o. s,wi'adczeniaen: oso'bistych 
(Oz. U. z 1939 r, Nr 55. p07J. 354}. 

.I 

5)' ustawa z dnia ' 30 ' marca 1939 r; o , komuńikacjach 
w sŁużbie 'Obrony Państwa (.Dz. U. Nr 29, poz .. 1.95 
z późniejszymi zmianami). 

6~ ustawa z dnia .30 marca 1939 F. o' pow.szechnym· obo
wiązku świadczeń rze.czowych, (Dz. U'. Nr 30., poz. 200). 

'. " 




