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Art. 5. 

Min.i.ster Sprawiedliwości może nadać protokółom 
z czynności dokonanych prz.ed wejściem w życie 
niniejszego dekretu moc przewidzianą. w art. 3, o 
ile protokóły te sporządzone zostały pnez osoby 
posiadają.ce kwalifikacje sędz iowskie. 

Art . 6. 

Akta oraz dowody zebrane bądi utrwalone na 
podstawie niniejszego dekretu przechowuje Mi
nisterstwo Spr a wiedli w ości. 

Art. 7. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Mi- I 
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nistrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Spraw Zagra
nicznych. 

Art. 8. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczlciewicz 

Prezes Rady Ministrów 

i Minister Sprawiedliwości : f:Jikorski 

Minister Spraw Za.granicznych : August Zaleski 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 15 KWil!.'TNlA 1940 R. 

w sprawie ogłoszenia. jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o slutbie wojskowej podoficerów 
szeregowców. 

Na. podstawie a.rt. 3 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 6 ma.rea. 1940 r . w spra.wie zmiany 
i zawieszenia mocy obowi~zującej niektórych prze
pisów tozporzą.dz.enia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 października. 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz.U.R.P. Nr 5, poz. 12) 
ogłMtam w brzmieniu obowiązujlłQym od dnia 
7 ma.rea 1940 r . jednolity tekst rozporządzenia, 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 paid.ziern.ika 
1032 r . o służbie wojskowej podoficerów i szore
gowców (Dz..U.R.P. Nr 89, poz. 747) z uwzględ
nieniem zmian wynikających z : 

1) Art. 26 Rozporzą.dzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unor
mowaniu wła.aciwości władz i trybu postępo
wania. w niektórych działach administra.cji 
państwowej (Dz. U.R.P. Nr llO, poz. 976) ; 

2) Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
26 czerwca 1936 r. w sprawie zmiany roz-

porzą.dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ż 
dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz.U.RP. Nr 55, 
poz. 399) ; 

3) Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
14 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz.U.RP. Nr 35, 
poz. 221); 

4) Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 
marca. 1940 r. w sprawie zmiany i zawieszenia 
mocy obowią.zuj~cej niektórych przepisów roz
porządzenia Prezydenta Rz.eczypospolitej z 
dnia 7 października 1932 r. o słuibie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz.U.R.P. Nr ó> 
poz. 12). 

Minister Spraw Wojskowych : Sik()Tski 

Zalą.cznik do obwie:,zczenia Mini11tro, Spl'aw Wojskowych ·,. dnia J 5 kwietnia 1940 r. poz. 24. 

ROZPORZĄDZENIE PREZY"DENTA RZEOzyposPOLITF.l 

Z DNIA 7 '.PAŹDZU:RNIKA 1932 R. 

o słnibie wojskowej podoficerów i szeregowców. 

Na. podstawie art. 44 ust. (6) Konstytucji i art. 
I lit. a.) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważ
nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wyda,w(l.nia. 
ro-zporzą.dzeń z mccą. ustawy (Dz.U.RP. Nr 22, poz. 
165) posta.nawia.m, co na.stępuje: 

ROZDZIAŁ l. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. l. 
Wojsko narodowe, siła zbrojna Państwa, b~dlłQa 

ochron~ i ostoją. niepodległości i wolności Rzeczy-
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pospolitej, będzie po wsze czasy podlegać opiece 
Na.rodu. 

Art. 2. 

(1) Żołnierz jest obywatelem, na którym spoczywa 
szczególny obowiązek bronienia Ojczyzny i goto
wości każdej chwili oddania .iycia w jej obronie. 

(2) W szczególności winien on służyć za wzór 
miłości Ojczyzny i honoru, pełnić zawsze wiernie i 
uczciwie służbę na.rodową,, być dbałym, sprawiedli
wym dowódcą, opiekunem i wychowawcą. podwład
nych żołnierzy, posłusznym i oddanym podwład
nJ-m, szczerym i doskonałym kolegą oraz życz
liwym wspólobywa.telem ca.lej ludności, której 
·praca. i patriot)"Łm są. warunkiem siły wojska. 

Art. 3. 

( 1) Żołnienem staje się każdy, kto został przyjęty 
do wojska w myśl ustawy o powszęchnym Q~o
wią.zku wojskowym z chwilą. zaliczenia do stanu 
faktycznego jednej z formacji wojskowych, na 
podstawie powołania do obowiązkowej służby 
czynnej. 

(2) Przyjęci do wojska w myśl ustawy o pow
szechnym obowiązku wojskowym, a niepowołani do 
obowiązkowej służby czynnej, stają się żołnierzami 
z chwilą. zaliczenia ich do rezerwy. 

(3) Poborowi, którzy przy pobot"le uzyska.li kate
gorię C lub D zdolności fizycznej do służby woj
skowej, stają. ·się żołnierzami z chwilą za.liczenia ioh 
do pospolitego· ruszenia. 

(4) Kandydaci do szkól kształcących na. oficerów 
zawodowych, którzy przed przyjęciem do tych 
szkół nie stali się żołnierzami na zasadzie ustępów 
(1) lub (2), stają się żołnierzami z chwilą zaliczenia 
ich do stanu faktycznego szkoły. 

Art. 4. 

Każdy żołnierz składa przysięgę wojskową,. 
Brzmienie przysięgi jest następują.ce: 

a) Dla chneścija.n wszystkich wyznań : 
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu 
w Trójcy Swiętej Jedynemu być wiernym 
Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, 
sztandarów wojskowych nigdy nie odstą.pić, 
stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza 
polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczy
pospolitej Polskiej być uległym, rozkazy do
wódców i przełożonych wiernie wykonywać, 
tajemnic wojskowych strzec, za sprawę 
Ojozyzny mej walczyć do ostatniego tchu w 
piersiach i wogóle tak postępować, a.bym 
mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. 
Tak mi dopomóż Bóg i Swięta Syna Jego 
Męka. Amen". 

b) Dla niechl"Ześcijan prócz muzułmanów: 
„Przysięgam Bogu Wszechmogącemu być 
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wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Pol
skiej, sztandarów wojskowych nigdy nie od
stąpić, stać na straży Konstytucji i honoru 
żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, roz
kazy dowódców i przełożonych wiernie wyko
nywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę 
Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w 
piersiach i wogóle tak postępować, abym 
mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. 
Tak mi dopomóż Bóg. Amen". 

c) Dla. muzułmanów: 
,,Przysięgam Panu Bogu Jedynemu być wier
nym Ojczyźnie mej, Rzeczypo.spolitej Polskiej, 
sztandarów wojskowych nigdy nie odstą,pić, 
stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza 
polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczy
pospolitej Polskiej być uległym, rozkazy do
wódców i przełożonych wiernie wykony
wać, tajemnic wojskowych strzec, zę, sprawę 
Ojczyzny mej walczyć do ostat.QjegQ tchu 
w piersił:l,ch i wogóle tak postępować, a.,.byrn 
mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. 
,,Wałłahi, Billahi, Tałłahi". Amin". 

Art. 5. 

Żołniene, pozostają.cy w stosunku pokrewieństwa 
do 4 stopnia lub powinowactwa do 2 stopnia włącz
nie, zstępni i wstępni, nie mogą równocześnie 
pełnić funkcyj o charakterze gospodarczym i kaso
wym w tej samej formacji (za.kładzie, urzędzie 
wojskowym), ani też pełnić równocześnie funkcji o 
powyższ:ym charaktene w formacjach (zakladaoh, 
urzędach wojskowych), które są. sobie bezpośrednio 
podporzą.dkowane pod względem gospodarczym lub 
kasowym. 

Art. 6. 

Żołnierze dzielą. się na: 

a) wykonują,cych powszechny obowiązek wojskowy, 
do których należą, : 

1) poborowi i ochotnicy pełnią.cy obowiązkową. 
służbę czynną., 

2) obowią.zani do służby w rezerwie, 
3) obowiązani do słuiby w pospolitym ru

szeniu; 

b) pełniący słuibę wojskową, na mocy dobro
wolnego zobowiązania się, do których naleią : 

1) (zawieszony na czas trwania wojny) 
2) podoficerowie zawodowi, 
3) (zawieszony na czas trwania wojny) 
4) podoficerowie kontraktowi; 

c) pełnią.cy służbą. wojskową. na. p-0dsta.wie nomi
nacji, do których należą, oficerowie. 
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Art. 7. 

Podział żołnierzy wedle rodzajów wojska usta.la 
rozporządzenie Ministra. Spraw Wojskowych. 

ROZDZIAŁ II. 

O STOPNIACH WOJ'SKOWYOH, ICH NADAWANIU 

(AWANSOWANIU) I UTRACIE 

Art. 8. 

Każdy żołnierz posiada stopień wojskowy. 

Art. 9. 

Ze względu na stopień wojskowy żołnierze dzielą 
się na: 

a) oficerów, 
b) podoficerów, 
C) szeregowców. 

.Art. 10. 

(0 Ustanawia. się na.stępują.ce stopu.ie wojskowe 
szeręgowców i podoficerów oraz kolejność w ich 
nl}..d_a.wa.niu : 

a) szeregowcy : 
l ) meregowieo, 
2) starszy szeregowiec ; 

b) podoficerowie : (zawieszony na. czas trwania. 
wojny). 

(2) Upoważnia się Ministra Spraw Wojskowych 
do określania. również innych nazw stopni wojsko
wych za.leżnie od potrzeby. 

Art . 11. 

Stopień wojskowy stanowi podstawę : 

a.) subordynacji wojskowej w za.kresie ustalonym 
szczególnymi przepisam.i ; 

b) służby wojskowej (funkcji) właściwej dla da
nego stopnia wojskowego, a określonej w regu
łami.na.eh, instrukcjach i rozkazach Ministra 
Spraw Wojskowych; 

c) speojalnych oznak określonych w przepi
sach o umundurowaniu wojska; 

d) awansowania. na wyższy stopień wojskowy 
w kolejności stopni ustalonej w art. IO ; 

e) uposa,żenia. lub żołdu zwią,za.nego ze stop
niem wojskowym, jeżeli on jest rzeczywistym, 
w wysokości określonej szczególnymi prze
pisami; 

f) innych uprawnień lub obowi&2ków wynika
ją.oych z pnepis6w lub rozkazów. 

Art. 12. 

Niezależnie od stopni wojskowych określonych 
w niniejszym rozporzą.dzeniu istnieją, szczególne 
tytuły, zwią.zane z wykonywaniem służby wojsko
wej, ustalane przez Ministra Spraw Wojskowych, 
który równiei oheśla na.bycie i utratę tych tytułów. 

Art. 13. 

(1) Najniższy stopień wojskowy sie.regowca otrzy
muje żołnierz bez szczególnego nadania z chwilą. 
zę,liczeni!). gQ do stanu faktycznego jednej z for
macji wojskowych, a jeśli nie pełnił służby woj
skowej, .z chwilą, zaliczenia go do rezerwy lub pos· 
politego ruszenia (art. 3). 

(2) Każdy żołnierz może osią.gną,ć najwyższy 
stopień wojskowy, jeżeli odpowiada warunkom prze
pisanym dla danego stopnia. 

Art. 14--Art. 16. 

(zawieszonę ns1,, cias trwania wojny) 

Art. 17. 

Wa.runki awansów w czasie wojny lub uzupeł
nienia wojska, gdy bezpieczeństwo Państwa tego 
wymaga, określa Minister Spraw Wojskowych. 

Art. 18. 

Niezależnie od warunków przewidzianych w 
art. 16 podoficer lub szeregowiec może awansować 
na następny wyższy stopień rzeczywisty za. czyn 
wyjątkowego męstwa na polu bitwy. 

Art. 19. 

W razie śmierci podoficera lub szeregowca. 
wskutek przyczyn zwią,za.nycb ze służbą, wojskową, 
w przypadka.eh, w których stwierdzono jego wyją.t
kowe zasługi, może on być mia.nowa.ny po śmierci 
podporucznikiem. 

Art. 20-Art. 28. 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

Art. 29. 

(1) Podoficer lub szeregowiec, przeciwko któremu 
zostało wdrozone postępowanie dyscyplinarne lub 
są.dowo-karne, jest wyłą.czony na cza..s postępowania 
od awansu. 

(2) W razie odłożenia doniesienia karnego, umo
rzenia postępowania, uniewinnienia przez są.d karny 
lub też ukarania dyscyplinarnego, jeżeli karą, nie 
jest degradacja, podoficerowie i szeregowcy awansują, 
na ogólnych zasada.ob. · 

(3) Zasądzonym wyrokiem są.du na karę pozba
wienia wolności - oza.su pozbawienia wolności nie 
wlicza się do okresu czasu wymaganego do awansu, 
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Art. 30. 

Podoficer lub szeregowiec zostaje pozba.wiony 
stopnia. szeregowca. i posiadanego stopnia wyi
szego: 

a) w razie utraty lub stwierdzenia braku oby
watelstwa polskiego; 

b) w przypadku skazania. wyrokiem sądu woj
skowego na. karę wydalenia z wojska lub 
wyrokiem są.du karnego powszechnego na 
karę pocią.gają-0ą za sobą, w myśl przepisów 
kodeksu karnego wojskowego, karę wydalenia 
z wojska. 

Art. 31. 

(1) Podoficer lub starszy szeregowjec zostaje poz
bawiony stopnia wojskowego, na który awansował, 
w drodze degradacji. 

(2) Degradacja może nastą.pić : 

a.) na podstawie wyroku sądowego, 
b) na podstawie orzeczenia dyscyplinarnego. 

(3) Pozbawienie stopnia wojskowego w przypad
kach degradacji pociąga za sobą. powrót do stopnia 
szeregowca. 

Art. 32. 

Zdegradowany podoficer lub starszy szeregowiec 
może być ponownie awansowany, jeżeli charakter 
czynu i skutki wyroku sądowego nie stoją. temu na 
przeszkodzie, po przesłużeniu w stopniu szeregowca 
conajmniej 6-ciu miesi ęcy, jeżeli w tym czasie 
sprawował się nienagannie. 

ROZDZIAŁ III. 

SZCZEQÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA SŁUŻ

BOWE PODOFICERóW LUB SZEREGOWCÓW 

Art. 33. 

(l) Podoficer lub szeregowiec obowją.zany jest 
zachować w tajemnicy wszystkie sprawy, o których 
powziął wiadomoś6 pośrednio lub bezpośrednio 
ze względu na wykonywaną. służbę, jeżeli sprawy 
te uznano za t ajne, lub gdy utrzymania ich w ta
jemnicy wymaga dobro publiczne lub inne względy 
służbowe. 

(2) Obowiązek zachowania tajemnicy trwa. zarów
no w czasie pełnienia służby czynnej jakoteż po 
przejściu w stan nieczynny lub spoczynku albo 
po przeniesieniu do rezerwy lub pospolitego ruszenia 
oraz po rozwiązaniu stosunku służbowego z jakiego
kolwiek powodu. 
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(3) Od obowiązku zachowania tajemnicy może 
podoficera lub szeregowca zwolnić przełożony o 
uprawnieniach conajmniej dowódcy pułku (równo
rzędnego), a jeśli podoficer lub szeregowjec nie pełni 
służby czynnej, jego ostatnia. przełożona władza 
wojskowa. 

Art. 34. 

(1) P odoficer lub szeregowiec pełnią.cy służbę czyn
ną. jest obowią,za.ny do noszenia. przepisowego 
munduru wojskowego oraz uzbrojenia. 

(2) Przepisy o uro undurowaniu i uzbrojeniu oraz 
o noszeniu munduru wydaje Minister Spraw Woj
skowych. 

Art. 35. 

(1) Podoficer lub szeregowiec odpowiada dyscypli
narnie przed swymi przełożonymi w myśl woj· 
skowych przepisów dyscyplinarnych za czyny 
uwłaczające godności żołnierza lub za nienależyte 
spełnianie swych obowiązków, nawet gdyby dany 
czyn nie podpadał pod rygory ustaw karnych. 

(2) Wojskowe przepisy dyscyplinarne wydaje Pre
zydent Rzeczypospolitej. 

Art . 36. 

Rodzaje i czas trwania urlopów dla podoficerów 
i szeregowców oraz uprawnienia poszczególnych 
pnelożonych dotyczące udzielania urlopów określa 
Minister Spraw Wojskowych. 

Art. 37. 

Sprawy wyjazdów zagranicę lub na obszar w. m. 
Gdańska podoficerów i szeregowców pełniących 
słuibę czynną. oraz podoficerów zawodowych w 
stanie spoczynku określa Minister Spraw Woj
skowych. 

Art. 38. 

Obowiązki i uprawnienia służbowe podoficerów 
i szeregowców nie uregulowane ustawowo określają. 
rozkazy, regulaminy i instrukcje wydawane pnez 
Ministra Spraw Wojskowych. 

ROZDZIAJ~ JV. 

OBOWL\ZKOWA SŁUŻBA CZYNNA 

Art. 39. 

(1) Poborowi i ochotnicy pełnią służbę czynną. 
(obowiązkową służbę czynną.), do której są. obo
wiązani w myśl ust.a.wy o powszechnym obowiązku 
wojskowym, w poszczególnych rodzajach wojska. 

(2) Przeznaczenie do poszczególnego rodzaju woj
ska na.stępuje stosownie do zdolności fizycznych 
lub umysłowych poborowego lub ochotnika na 
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zasadach określanych przez Ministra Spraw Woj
skowych. 

(3) Ochotnikom pnysluguje pra.wo wyboru jedne
go z rodzajów wojska na warunkach określonych 
pnez Ministra Spraw Wojskowych. 

Art. 40. 

(1) Po ukończeniu podstawowego wyszkolenia. 
żołnierskiego - szeregowcy, któny przed wstą.pie
niem do wojska odbyli przeszkolenie pnysposobienia 
wojskowego i uzyskali wystarczają.ce świadectwo z 
odbytego przysposobienia wojskowego, tudzież 
szeregowcy zasługują.cy na szczególne wyróżnienie 
za wzorowe zachowanie się w służbie i za postępy 
w wyszkoleniu - zostają., stosownie do uznania. 
dowódcy pułku (równorzędnego), przydzielani do 
podoficerskich szkół pułkowych (równorzędnych) lub 
też na specjalne kursy j praktykę przewidziane 
w instrukcjach wyszkolenin.. 

(2) Ukończenie tej szkoły (kursu i praktyki) jest 
dla. szeregowców odbywających obowią.zkową. służbę 
czynną. warunkiem awansu na. stopień kaprala. 

Art. 41. 

Absolwentom szkót podoficerskich ogólnych lub 
danego rodzaju wojska., odbywa,jącym obowią.zkową 
słuibę czynną,, może być ukończenie tej szkoły 
za.liczone za ukończenie podoficnskiej szkoły pułko
wej (kursu i praktyki) na. warunka,ch określanych 
pruz Ministra Spraw Wojskowych. 

Art. 42. 

(zawieszony na czas trwania wojny} 

Art. 43. 

Warunki zwalniania ze s-ikół (kursów) kształ
cących na oficerów rezei:wy określa ~finister Spraw 
Wojskowych. 

Art. 44. 

(l) Absolwentom szk6ł (kursów) kształcących na 
on.ce.rów rezerwy, kt6ny u koric?.ą jA 'f. wynikiem 
pomyślnym, - nadaje się tytuł podchorą.żego 
r(!!Zerwy ; tytuł ten u podoficerów pospolitego 
ruszenia. -imienia się na tytuł podchorążego pospo
litego ruszenia. 

(2) Tytułu tego używają podchorążowie rezerwy 
(pospolitego ruszenia) obok posia.da.nego stopnia 
wojskowego. 

Art. 45. 

Podoficerowie, którym przysługuje tytuł pod
chorą.żego i:ezerwy (pospolitego ruszenia), tracą. 
ten tytuł wskutek osią,gnięcia stopnia. oficerskiego. 
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Art. 46. 

Podoficer zostaje poz bawiony tytułu podchorążego 
rezerwy (pospolitego ruszenia} w następujących 
pnypadkach : 

a) utraty lub stwierdzenia braku obywatelstwa 
polskiego; 

b) wyroku są.dowego skazującego na karę lub 
za czyny, z którymi w myśl ustawy o pow
szechnym obowią.zku wojskowym tą.czy się 
utra,ta prawa do odbywania skróconej czynnej 
sluiby wojskowej ; 

c) wyroku sądowego pocią.gają.cego za sobą. de
gradację; 

d) OI"Leczenia komisj i dyscyplinarnej pocią,ga
ją.cego za sobą, degradację. 

Art. 47. 

Uczniowie szkół (kursów), kształcących na ofi
cerów rezerwy, którzy szkoty (kursu) nie ukończą 
z wynikiem po.myślnym, albo też któny przed jej 
ukończeniem zostaną. zwolnieni ze szkoły (kursu), -
tracą prawo do odbywania. skróconej czynnej 
służby wojskowej i pełnią, dalszą. obowiązkową 
sluibę czynną na ogólnych z.asa.dach. 

Art. 48. 

(1) Przeniesienie podoficera. lub s-ieregowca zjed
nego rodzaju wojska do innego albo też z jednej 
formacji do innej w tym samym rodzaju wojska 
może nastąpić : 

a} z urzędu - jeżeli tego wymagają. względy 
służbowe; 

b) na prośbę interesowanego - jeżeli względy 
służbowe nie stoją. temu na przeszkodzie. 

(2) Szczegółowe warunki przeniesienia określa Mi
nister Spra.w Wojskowych. 

Art. 49. 

(l) Podoficerom i szeregowcom pełnią.cym obowią,
zkową, sluibę czynną, n.ie wolno należeć do stowa.
rzyszeń politycznych ani brać udziału w życiu 
politycznym. 

(2) Należenie tych podoficerów i szeregowców do 
-związków i stowanysuń nie posiadająoyoh 
charakteru politycznego reguluje Minister Spraw 
Wojskowych. 

Art. 50. 

Podoficerom i szeregowcom w czasie pełnienia 
o bowią.-zkowej służby czynnej nie wolno osobiście 
wykonywać zawodów cywilnych ani też oddawać 
się jakimkolwiek zajęciom ubocznym. 

Art. 51. 

(1) Na zawarcie zwią,zku małżeńskiego obowiązany 
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jest podoficer lub szeregowiec pełnią.cy obowią.z
kową. służbę czynną otrzyma.6 zezwolenie prreło
żonego o uprawnieniach co najmniej dowódcy 
pułku (równorzędnego). 

(2) Zezwolenie może być udzielone tylko w 
wyją.tkowych i na szczególne uwzględnienie za.sługu
jących przypadkach. 

Art . 52 - Art. 60. 

(zawieszone na czas trwania wojny) . 

Art. 61. 

Podoficerowie i szeregowcy pełnią.cy obowiązkową. 
służbę czynną zostają. zwolnieni ze służby czynnej i 
od obowiązku wojskowego : 

a) wskutek uznania ich za zupełnie :niezdolnych do 
służby wojskowej (kategoria E zdolności fizycz
nej) na podstawie orzeczenia komisji wojskowo
lekarskiej zatwierdzonego przez właściwego 
przełożonego ; 

b) wskutek utraty lub stwierdzenia braku oby
watelstwe. polsltiego ; 

c) wskutek skazania wyrokiem są.du wojskowego 
na karę wydalenia z wojska lub wyrokiem sądu 
ka.mego powszechnego na karę pociągają.cą. za 
sobą. w myśl przepisów kodeksu karnego wojsko
wego karę wyda.lenia z wojska.. 

ROZDZIAL V. 

SŁUŻBA CZYNNA PODOFICERÓW I SZEREGOWCÓW 

REZERWY 

Art. 62. 

Podoficerowie i szeregowcy rezerwy pełnią. służbę 
czynną. na podstawie powołania : 

a) na ćwiczenia wojskowe, 

b) na dodatkowe ćwiczenia wojskowe, 

c) do służby wojskowej w czasie mobilizacji, 

d) do służby wojskowej w czasie uzupełnienia 
wojska, gdy bezpieczeństwo Państwa tego 
wymaga. 

Art. 63. 

Podoficer lub szeregowiec rezerwy pełni służbę 
czynną. zasadniczo w tym rodzaju wojska i w tej 
formacji, do których został zaliczony w czasie 
obowiązkowej służby wojskowej. 

Art. 64. 

(zawieszony na czas trwania wojny) 
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Art. 65. 

(1) Podoficer lub szeregowiec rezerwy pełni służbę 
czynną. w stopniu wojskowym uzyskanym w oza.sie 
obowiązkowej służby czynnej lub w czasie póiniejszej 
słuiby wojskowej. 

(ustępy (2) i (3) zawieszone na. czas trwania wojny) 

Art. 66. 

(zawieszony na czas trwania wojny) 

Art. 67. 

Podoficerom i szeregowcom rezerwy przed wciele
niem do formacji wojskowej celem pełoje,nia sluiby 
czynnej oraz po zwol:nieniu ze służby czynnej nie 
wolno nosić munduru wojskowego Jub jego części z 
oznakami wojskowymi, o ile Minister Spraw Wojsko
wych w poszczególnych przypadkach nie zarządzi 
inaczej. 

Art. 68. 

Przez czas sprawowania. mandatu posła lub sena
tora podoficer lub szeregowiec ren,erwy nie moie być 
powołany do czynnej służby wojskowej nawet w 
czasie mobilizacji lub uzupełn:ien,i.a woJ.sta, gdy 
bę.zpieczeństwo J>aństwa tego wymaga. 

Art. 69. 

( l) Podoficerom i szeregowcom rezerwy w czasie 
pełnienia służby czynnej nie wolno brać udziału w 
życiu politycznym, ani też wykonywać zawodu cywil
nego lub oddawać się .jakimkolwiek zajęciom ubocz
nym. 

(2) W sprawie na.leżenia podoficerów i szeregowców 
rezerwy w czasie pełnienia przez nich służby czynnej 
do stowarzyszeń i związków, nie posiada.ją,cych 
charakt.eru politycznego, stosuje się odpowiednio 
postanowienia. ust. (2) art. 49. 

Art. 70 - Art. 71 . 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

Art. 72. 

Postanowienia art. 51, 57, 58, 59 i 61 mają. analo
giczne za.stosowanie do podoficerów i szeregowców 
rezerwy w czasie pełnienia przez nich służby czynnej. 

ROZDZIAŁ VI. 

SŁUŻBA CZ'YNNA PODOFICERóW I SZEREGOWCÓW 

POSPOLITEGO RUSZENIA 

Art. 73 . 

Podoficer lub szeregowiec pospolitego ruszenia 
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pełni służbę czynną. na podstawie powołania. : 

a) do służby wojskowej w cza.si.e mobilizacji ; 

b) do służby wojskowej w czasie uzupełnienia 
wojska, gdy bezpieczeństwo Państwa tego 
wymaga. 

Art. 74. 

Podoficerowie i szeregowcy pospolitego ruszenia 
zostają. zwolnieni ze służby czynnej i przeniesieni do 
pospolitego ruszenia : 

a) w przypadku demobilizacji lub zwalniania 
określonych roczników do pospolitego ruszenia ; 

b) z powodu stanu zdrowia nie pozwalającego im 
czasowo na pełnienie służby czynnej ; 

c) wskutek wyboru na posła lub senatora i 
przyjęcia mandatu. 

Art. 7tf 

Podoficerowie i szeregowcy pospolitego ruszenia 
zostają, zwolnieni ze służby czynnej bez przeniesienia 
ich do pospolitego ruszenia w przypadku wykluczenia 
z wojska w myśl ustawy o powszechnym obowią.zku 
wojskowym. 

Art. 76. 

Postanowienia art. 51, 60, 61, 63, 64, 66 - 69 mają 
analogiczne za.stosowanie do podoficerów i szeregow
ców pospolitego ruszenia w czasie pemienia przez nich 
służ by czynnej . 

ROZDZIAŁ VII. 

SŁU.ZBA MADTERMIIfOWYCH 

Art. 77 - Art . 89 . 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

ROZDZIAŁ Vlll. 

SŁUżBA PODOFICERÓW ZAWODOWYCH 

Art. 90 - Art. 91. 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

Art. 92. 

(1) Podoficerem zawodowym może być mianowany 
ten, kto : 

a) jest nieposzlakowanym obywatelem Państwa 
Polskiego, którego patriotyzm i lojalność pań
stwowa nie ulega żadnej wą.tpliwości ; 

b) posiada kategorię A zdolności fizycznej do 
służby wojskowej ; 

c) posiada co najmniej stopień kaprala; 
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d ) posiada znajomość języka polskiego w słowie i 
piśmie ora,z, ukońozył szkołę powszechną, stopnia 
lll lub równorzędną. ; 

e) odpowiada specjalnym warunkom ustalanym 
przez Ministra Spraw Wojskowych dla. danej 
grupy podoficerów zawodowych ; 

f) jest stanu wolnego. 

(2) Dowódca okręgu korpusu moźe zwalniać od 
warunku posiadania kategorii A zdolności fizycznej 
na zasadach ustalanych przez Ministra Spraw 
Wojskowych. 

Art. 93 - Art. 96. 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

Art. 97. 

( 1) Podoficerowie zawodowi pełnią służbę wojskową. 
we wszystkich rodzajach wojska. 

(2) Postanowienia. art. 48 w sprawie przenoszenia 
z jednego rodzaju wojska do innego oraz z jednej 
formacji do innej w tym samym rodzaju wojska 
mają, odpowiednie zastosowanie do podoficerów 
zawodowych. 

Art. 98 - Art. 99. 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

Art. 100. 

Podoficer zawodowy moźe znajdować się : 
a) w stanie czynnym, 
b) w stanie nieczynnym, 
c) w stanie spoczynku. 

Art. 101. 

(1) Podoficer za.wodowy znajduje się w stanie 
czynnym, gdy należy do stanu faktycznego jednej z 
formacji wojskowych w ramach ogólnego etatu 
wojska. 

(2) Podoficer zawodowy znajduje się w stanie 
nieczynnym, gdy czasowo nie pełni z powodów, 
przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, służby 
wynikaj ącej ze stanu czynnego. 

(3) Podoficer zawodowy znajduje się w stanie 
spoczynku, gdy został zwolniony definitywnie od 
pełnienia służby wynikającej ze stanu czynnego i 
przeniesiony w stan spoczynku z powodów prze
widzianych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym 
f unkcjona.riuszów państwowych i zawodowych wojs
kowych. 

Art. 102. 

(1) Podoficer zawodowy w stanie czynnym i 
nieczynnym obowiązany jest na zawarcie zwią.zku 
małżeńskiego otrzymać zezwolenie przełożonego po
siad.ają.cego uprawnienia co najmniej dowódcy pułku 
(równorzędnego). 
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(2) Warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia 
ustala Minister Spraw Wojskowych. 

Art. 10~. 

( 1) Podoficerom zawodowym w stanie czynnym i 
nieczynnym nie wolno naleieć do stowan;yszeń 

politycznych ani brać udziału w życiu politycznym. 

(2) Postanowienie to nie ma zastosowania do 
podoficerów zawodowych w stanie nieczynnym p~as
tują,cych mandat po~ła lub ~ęp~tQra. 

(3) Sprawę należenia podoficerów zawodowych w 
stanie czynnym i nieczynnym do związków i sto
warzyszeń nie mają,cych charakteru politycznego 
określa Mini.ster Spraw Wojskowych. 

Art. ~04. 

(1) Wykonywanie zawodu cywilnego lub branie 
udziału w handlu, przemyśle albo rzemiośle jest 
podoficerom zawodowym w stanie czynnym wzbro
nione. 

(2) Podoficer zawodowy w stanie nieczynnym. może 
wykonywać zawód cywilny lub brać udział w handlu, 
przemyśle albo rzemiośle po uprzednim uzyskaniu 
zezwolenia udzielanego przez przełożonego o upraw
nieniach co najmniej dowódcy pułku (równorzędnego). 

Art. 105. 

(1) Podoficer zawodowy zostaje przeniesiony w 
stan nieczynny : 

a) (zawieszony na. czas trwania wojny) 

b) wskutek czasowej niezdolności do służby 
wojskowej; 

c) wskutek zredukowania. etatów ; 

d) wskutek dostania się do niewoli lub zaginienia 
na terenie dzia.ła.ń wojennych; 

e) wskutek sprawowania mandatu posła lub sena
tora. 

(2) W stan nieczynny z powodów przewidzianych 
w lit. b), d) i e) przenosi podoficera zawodowego 
przełożony o uprawnieniach co najmniej dowódcy 
pułku (równorzędny), a z powodów prz.ewidzianycb 
w lit. a.) lub c) - Minister Spraw Wojskowych. 

Art. 106 - Art. 107. 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

Art. 108. 

(1) Podoficer zawodowy, który przez więcej niż 6 
następują,cych po sobie miesięcy nie jest w możności 
pełnić służby z powodu złego stanu zdrowia, powinien 

być przedstawiony komisji wojskowo-lekarskiej, która. 
orzeka o długości cza.su, przez ja.ki podoficer za.wo
dowy powinien przebywać w stanie nieczynnym: 

(2) W ostatnim miesiącu przed upływem terminu, 
oznaczonego przez komisję wojskowo-leka.rską., po
winien być pod.oficer zawodowy ponownie przed
stawiony komisji wojskowo-lekarskiej, która orzeka, 
czy podoficer zawodowy może by6 przeniesiony do 
stanu czynnego czy też ma. pozostawać na.dal w stanie 
nieczynnym . 

(3) Okres ci;asQ po.iostaw11,ni11, podoficera za.wodo. 
wego w stanie nieczynnym z powodu złego sta.nu 
zdrowia nie może przekraczać jednego roku bez 
przerwy w2ględnie półtora roku w przeoią,gu lat 
sześciu. 

(4) Z upływem powyższych terminów powinien by6 
podoficer zawodowy w razie jego dalszej niezdolności 
do służby przeniesiony do rezerwy lub pospolitego 
ruszenia, jeżeli nie nabył praw do zaopatrzenia 
emerytalnego. 

Art, 109. 

Czas przebyty w stanie nieczynnym. :przez pod.
oficera zawodowego z powodu złego stanu zdrowia 
za.li<;:za się mu na poczet zobowiązania. do służby 
zawodowej, a do okresu czasu niezbędnego do 
awansu jedynie w tym przypadku, jeśli ta niezdolnoś6 
została wywołana przyczynami zwią,zanymi z pełnie
niem służby wojskowej. 

Art. 110. 

(1) Podoficerom zawodowym, pneniesionym w stan 
nieczynny z powodu zredukowania etatów, przysłu
gują. w przeciągu 18 miesięcy uprawnieni.a stanu 
czynnego. 

(2) Wakanse powstają.ce w stopniach, jakie posia
dają podoficerowie za.wodowi znajdują.cy się z 
powyższego powodu w stanie nieczynnym, powinny 
by6 obsadzane przede wszystkim. przez tych pod
oficerów zawodowych. 

Art. 111. 

(1) W razje niepowołania podoficera zawodowego, 
znajdują.cego się w stanie n ieczynnym z powodu 
zredukowania etatów, do służby czynnej. zostaje on 
po upływie 18 miesięcy przeniesiony do rezerwy lub 
pospolitego ruszenia., jeżeli nie nabył praw do 
zaopatrzenia emerytalnego. 

(2) Oia.s przebyty z powodu zredukowania etatów 
w sta.nie nieczynnym zalicza. się do wojskowej służby 
zawodowej. 

Art. 112. 

Podoficerom zawodowym, przeniesionym w stan 
nieczynny z powodu dostania. się do niewoli (zaginie
nia. na terenie działań wojennych), po ich powrocie i 
przeprowadzeniu postępowania. reba.bilita.cyjnego za-
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licza. się ten czas do czasokresu niezbędnego do 
awansu. 

Art. 113. 

(1) Podoficer zawodowy pnez czas sprawowania 
mandatu posła lub senat:ora nie otrzymuje uposażenia 
i nie przysługuje mu prawo noszenia munduru 
wojskowego, z wyjątkiem przypadków określonych 
w art. 114. 

(2) Z tytułu sprawowania mandatu posła lub sena
t:ora podoficer zawodowy jest zwolniony od wszelkiej 
zależności służbowej. W czasie sprawowania man
datu nie przysługują. mu żadne uprawnienia i 
obowiązki służbowe w st:osunku do innych żołnieny. 

(3) Z chwilą wygaśnięcia mandatu podoficer zawo
dowy zostaje przeniesiony do stanu czynnego, prz.y 
czym czasu sprawowania mandatu nie zalicza się 
mu na poczet zobowiązania do służby zawodowej 
a.ni też do czasokresu niezbędnego do awansu na 
wyższy st:opień. 

Art. 114. 

Podoficerowi zawodowemu, przeniesionemu w stan 
nieczynny z powodu wyboru na posła lub senat:ora, 
przysługuje prawo noszenia munduru : 

a) w dniach świą.t narodowych ; 

b) w razie uczestniczenia w świętach i uroczystoś
ciach pułkowych ; 

o) w oz.asie uroozystośoi rodzinnych. 

Art. 115. 

Podoficerom zawodowym, przeniesionym w stan 
nieczynny z powodów określonych w art. 105 lit. a.), 
b), c) i d) przysługuje prawo noszenia munduru z 
wyjątkiem przypadków określanych pnez Ministra. 
Spraw Wojskowych. 

Art. 116. 

Podoficerów zawodowych przenosi w stan spo
czynku dowódca okręgu korpusu na wniosek prze
łożonego o uprawnieniach co najmniej dowódcy 
pułku (równorzędnego). 

Art. 117 - Art. llS. 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

Art. 118-a.. 

(1) Podoficera zawodowego w stanie spoczynku 
moie Minister Spraw Wojskowych powoływać na 
ćwiczenia wojskowe. 

(2) Powołanie na ćwiczenia może nastą.pić do czasu 
osiągnięcia przez podoficera w stanie spoczynku 
wieku 56 lat. 
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(3) Rodzaj i czas trwania ćwiczeń usta.la Minister 
Spraw Wojskowych; czas trwania ćwiczeń nie może 
przekraczać w cią.gu dwóch n88t,ępują.cych po sobie 
lat czterech tygodni. 

Art. 119 - Art. 126. 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

Art. 127. 

Podofice.r zawodowy przestaje być podoficerem 
zawodowym wskutek: 

a) osiągnięcia stopnia podporucznika; 

b) utraty obywatelstwa polskiego lub zwolnienia 
od powszechnego obowiązku wojskowego z 
powodu ubiegania się o obce obywatelstwo; 

c) przeniesienia do rezerwy lub pospolitego rusze
nia.; 

d) skazują.cego wyroku są.du wojskowego na karę 
wydalenia z wojska lub degradacji albo też 
wyroku są.du karnego powszechnego na karę 
pociągającą za sobą. w myśl przepisów kodeksu 
karnego wojskowego karę wydalenia z wojska 
lub degradacji; 

e) orzeczenia komisji dyscyplinarnej ; 

f) zarządzenia wykluczenia z wojska na zasadach 
określonych w ustawie o pows2.echnym obo
wią.zku wojskowym ; 

g) wydalenia ze szkoły kształcą.cej na oficerów 
zawodowych. 

Art. 128. 

(1) Rozwiązanie stosunku służbowego z podofioerem 
zawodowym pr2,ed upływem terminu zobowiązania 
może nastą.pić z powodu otrzymania przez podoficera 
zawodowego dwukrotnej ujemnej kwalifikacji w cią.gu 
półtora roku. 

(2) Rozwiązanie st:osunku służbowego z tego 
powodu powinno być poprzedzone ostrzeżeniem. 

(3) Tryb postępowania w sprawie kwalifikowania 
podoficerów zawodowych i udzielania ostrz.eień 
określa Minister Spraw Wojskowych. 

(4) Podofice.r zawodowy, z którym rozwiązano 
stosunek służbowy z powodu ujemnej kwalifikacji , 
zostaje przeniesiony do rezerwy lub pospolitego 
ruszenia, albo też w stan spoczynku, jeżeli posiada 
ilość lat służby zaliczalnej do emerytury, wymaganą. 
w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym iunkcjona
riuszów państwowych i zawodowych wojskowych do 
nabycia praw do emerytury. 

Art. 128-a. 

(l) W pnypadku zawarcia pnez podoficera 
zawodowego małże11Stwa bez wymaganego zezwolenia 
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władzy wojskowej, stosunek służbowy z podoficerem 
zawodowym zostaje rozwiązany przed upływem 
terminu zobowiązania - w terminie 6 miesięcy od 
dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego lub 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. Podoficer zawo
dowy, z którym z powyiszego powodu rozwiązano 
stosunek służbowy, zostaje przeniesiony do rezerwy 
lub pospolitego ruszenia. 

(.2) Pozostawienie nadal w służbie czynnej pod
oficera zawodowego, który zawarł związek małżeński 
bez wymaganego zezwolenia władzy wojskowej, może 
nastą.pić tylko z mocy decyzji Ministra Spraw 
Wojskowych w przypadka.eh zasługujących na 
szczególne uwzgl~dnienie. 

Art. 129. 

Podoficer zawodowy przed upływem terminu 
zobowiązania może hyć na własną. prośbę prze
niesiony do rezerwy lub pospolitego ruszenia przez 
przełożonego o uprawnieniach co najmniej dowódcy 
pułku (równorzędnego). 

Art. 130. 

(1) Podoficer zawodowy, który odbył conajmniej 
6 lat służby w charakterze podoficera zawodowego, 
może ubiegaó się na warunkach określanych przez 
Ministra Spraw Wojskowych o przyjęcie go do 
szkoły (kursu) kształcącej na oficerów rezerwy. 

(2) Czas spędzony w tej szkole zalicza się do 
czasu służby zawodowej. 

(3) Po ukończeniu szkoły J?Odoficer zawodowy 
zostaje przeniesiony do rezerwy przez przełożonego 
o uprawnieniach co najmniej dowódcy pułku (rów
nof'Zędnego). 

Art. 131. 

(zawieszony na czas trwania wojny) 

Art. 132. 

Podoficerowie zawodowi , któt"Zy w czasie i wskutek 
pełnienia służby wojskowej nabawili się choroby 
lub odnieśli kalectwo uzyskując przez to kategorię E 
zdolności fizycznej do służby wojskowej (inwalidzi), 
jeżeli mimo swego inwalidztwa nadają. się do służby 
wojskowej, mogą, być pozostawieni na własną 
prośbę, stosownie do uznania Ministra Spraw 
Wojskowych, nadal w wojskowej służbie zawo
dowej. 

Art. 133. 

(1) W czasie mobilizacji lub uzupełnienia wojska, 
gdy bezpieczeństwo Państwa tego wymaga, pod
oficerowie zawodowi zostają w dalszej służbie 
wojskowej. 

(2) Przez czas pełnienia tej służby zachowują oni 
wszelkie uprawnienia stanu czynnego, a czas tej 
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służby zalicza się im całkowicie do służby zawodowej 
oraz na poczet złożonego zobowiązania. 

ROZDZIAŁ VIII-a. 

SŁUżBA PODOFICERóW KONTR.AKTOWYCH 

Art. 133-a. 

( 1) Podoficerowie rezerwy, pospolitego ruszenia. 
oraz podoficerowie zawodowi w stanie spoczynku 
mog~ być powoła.ni do służby czynnej jako podofice
rowie kontraktowi. 

(2) Podoficerowie kontraktowi _pełnią, służbę na 
podsta...yie umowy, zawartej w myśl obowią,zują.
cych w tej mierze przepisów, regulującej jedno
cześnie sprawę uposażenia.. 

Ąrt, 133-b. 

Awansowanie podoficera kontraktowego na wyższy 
stopień rzeczywisty lub tytularny może nastąpić 
jedynie na podstawie nowej umowy. 

Att. 133-c. 

Minister Spraw Wojskowych określa warunki 
przyjmowania podoficerów kontraktowych oraz ich 
obowiązki i prawa. 

ROZDZlAL IX. 

StUżBA PODOHORĄżYCH 

Art. 134-Art. 153. 

(zawiet:1zone na czas trwu.nia. wojny) 

l{.QZDZIAL IX-~. 

SŁUŻBA Wo.TSKOWA PODOFICERóW W CZASIE 
WOJNY 

Art. 154. 

Podoficerowie tworzą, w wojsku odrębny korpus 
osobowy. Korpus osobowy podoficerów stanowi 
jednolitą. całość , niezależnie od stosunku do służby 
wojskowej, przydziału i stopnia. 

Art. 155. 

Ze względu na stosunek do służby wojskowej 
korpus osobowy podoficerów dzieli się na grupy: 

a) podoficerów zawodowych, 

b) podoficerów rezerwy i pospolitego ruszenia. 

Art. 156. 

(1) Ze względu na przydział podoficerów do posz
czególnych działów służby korpus osobowy pod
oficerów dzieli się na grupy : 
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I. podoficerów li.oiowych, 

II. podoficerów specjalistów, 

III. podoficerów administracyjnych. 

(2) Grupy te dzielą się na. podgrupy w zależności 
od wymagań służby. 

Art. 157. 

(1) Ustanawia się na.stępujące stopnie podofi-
cerskie: 

a) kapral, 

b) plutonowy, 

c) sierżant, 

d) starszy sierżant, 

e) aspirant, 

f) chorąży. 

(2) Stopnie podoficerskie - prócz stopnia aspi· 
ran ta - nada.je się w kolejności ustalonej w ust. (I). 

Art. 158. 

(1) Aspirantem może by6 mianowany tylko żoł
nierz, który ukończył z pomyślnym wynikiem 
szkołę podchorążych. 

(2) Warunki przyjęcia do szkoły podchorążych 
jak również mianowania aspirantem określa Minister 
Spraw Wojskowych. 

Art. 159. 

Podoficerów mianuje : 

a) na stopnie chorążych i a.spirantów - Minister 
Spraw Wojskowych; 

b) na pozostałe stopnie - dowódca (równonędny) 
o uprawnieniach dowódcy pułku. 

Art. 160. 

( 1) Do grupy podoficerów zawodowych zalicza. 
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dowódca. (równorzędny) o uprawnienia.eh dowódcy 
dywizji. 

(2) Warunkiem zaliczenia. jest złożenie przez pod
oficera zo bowią.zania do służby wojskowej w cha
rakterze podoficera zawodowego przez czas wojny 
oraz przez co najmniej cztery lata po zawarciu 
pokoju. 

ROZDZIAŁ X. 

POSTAHOWIEHIA. PRZE1ŚCI0WE 

Art. 161-Art. 163. 

(zawieszone na czas trwania wojny) 

ROZDZIAL Xl. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 164. 

Wykonanie rozporządzenia mme1szego porucza 
się Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Art. 165. 

(1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po 
upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 

(2) Równocześnie tracą. moc obowiązującą. : 

ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych 
obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Pol
skiego (Dz.U.RP. Nr 72, poz. 698); 

rozporządzenie Pre.zydentaRzeczypospolitej z dnia 
13 kwietnia 1927 r. w sprawie zmian i uzupełnień 
niektórych postanowień ustawy z dnia. 18 lipca 
1924 r. o podstawowych obowią,zkacb i prawach 
szeregowych Wojska Polskiego (Dz.U.RP. Nr 39, 
poz. 347) oraz 

ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o zmianach i 
uzupełnieniach niektórych postanowień ustawy z 
dnia 18 lipca. 1924 r. o podstawowych obowiązkach 
i prawach szeregowych Wojska Polskiego (Dz. 
U.R.P. Nr 25, poz. 213). 
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