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Część I 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

Poz.. , 41 - Spraw Woj'-kowych z dnia. 4 p:Li<lziornik11 l!J40 t·. o wiinuin 1·01,por:1..,1<.li.onin. ,\Jinbl r::i Spraw 
\Voj><kowych z dnia 5 czenveu, J 934 1·. w ~J>l'tLWio wykolh\.llitL ro1.pm·'l.11dw11in. Pn•:t..ydontn R:t..('<':t..,\'pos
JJOlitoj z <lnin 7 mtW~\ 1928 r. o ,;lui biu woj„kowcj 1.>0<loii<,1.J1·ów i szorogoweów muryimrki wojl'1m11j ;,,( r. :w 

41 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 4 PAŹDZIJmNll{A ł:.140 lt. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie wykonauia rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia ? marca 1928 r. o slu1bie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej. 

Na podstawie art. l OU rozporu\dzenia Prcz_ydcu La 
Rzeczypospolitej z dnia 7 marca l!l28 r. o :,Juibio 
wojskowej podoficerów i s:t.crt:gowców marynnrki 
wojennej (Dz .U.R.l>. Nr 12 z 1933 r., poz. 85) 
zarządzam, oo nast<.;puje : 

§ l. 

§ 52 rozporzą,dze11ia Ministra 8praw Wojskowych 
z <lnia 5 czerwc,t 1934 r. w spni„wic wykoniu1ia 
rozporządzenia, Prozydcut.łt Rzeczypospolitej z dnia 
7 marca. 1928 r. o służbie wojliłwwej podoficerów i 
szeregowców ma.rynarki wojennej {Dz.U.RP. z 
1934 r. Nr 65, poz. 580) otrzymuje brzmienie 
następują.ce : 

„Podoficerowie lub starsi szeregowcy przeniesieni 
z ma.rynarki wojennej do formacji wojska lub 
odwrotnie za.chowują wszelkie nn,byte przez sluibę 
wojskową, t1prawniellia. osobiste. 

Starsi szeregowcy i podoficerowie wojska przy 

prz1}nic.'5icllit1 nn wlu::.ną pro~bQ z wojskn. cło mary
narki wojennej zaliczeni zostają do stanu fakt-ycuwgo 
formacji mn.ryuarki wojennej w 1:1t.opuiu marynarza. 

8tnrsi szeregowcy i podoficerowie wojska pr'lA'nfo
sicni na wlu.srn~ prośbę do 1rn1.ry1111,rki wojennej 
M,chowują uprzednio posia<lally stopie11 w razie 
pl'zoniesicnia ich z powrotem do formacji wojska lub 
rnzcrwy, pospolitego rus'.l.enia i służby pomocniczej. 

Poza tym do pr;1,cnie1;ionycli odnoszą. siQ wszelkie 
postanowienia. obowhtwjące podoficerów i s:wrcgow
ców wojsk:t wzgh,;<lnie 1nary1H1.tki woj(•mwj, w 
zależno:foi cło tego, c·1,y nast-,wiło J)l'Zcniosicnic do 
formacji wojska, czy te-i do marynarki wojennej ''. 

Rozporządzenie nimcJszc wchodzi w zyc1e z 
dniem 4 paicliieruika 1940 r. 

Minister ~praw Wojskowych : Sikorski. 

Część II 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zt\l'Ul(.lwnic l\linii;l.1·.1 Prw,uys!t, i Hun<llu w po1-o:tu1llit,11iu z Mini:sbumi :;pmw \Voji;)wwyd, 01·1.17. 
P 1·a.cy i Opieki Spoloo:tnoj o us~u.oowioniu urz(;du Komi""1r'l.u Prucy <llu. p1·1.cd~iQbiorsLw żeglugi 
mo1-skioj i rybolóat.wa. mon;kicgo 


