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25 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

Z DNIA 14 GRUDNIA 1942 R. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Wewnętrznych i Opieki Społecznej o zaciągu 
ochotniczym kobiet do pomocniczej słuiby wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych. 

Na. podstawie art. 102 ust. 2. ustawy o pow
szechnym obowi~u wojskowym z dnia 9. kwietnia. 
1938 r. (Dz.U.R.~. Nr 25 poz. 220) .zanądza.m 
zaci~g ochotniczy kobiet do pomocniczej służby 
wojskowej na. terenie W. Brytanii i innych obszarach, 
na których znajdują: s ię ochotniC?.ki do pomocniczej 
służby wojskowej w Polskich Siła.eh Zbrojnych. 

Rozdział I. 

Zasady ogólne organizacji pomocniczej służby woj
skowej kobiet w Polskich Siła.eh Zbrojnych. 

§ l. 

Pomocnicza. służba wojskowa kobiet w Polskich 
Siłach Zbrojnych obejmuje nas~pujące rod,za.je 
służb: 

1) służba zdrowia, 
2) służba a.dministra.cyjno-gospoda.rcza, 
3) służ ba. techniczna : · 

a) łączność i 
b) transportowa, 

4) służba kulturalno-oświatowa (,,świetli-
czarek"), oraz innych utworzonych w mia.rę 
potrzeb i zadań Sił Zbrojnych. 

Ochotniczkom przysługuje prawo wyboru rodzaju· 
służby w rama.eh ich przydatności. 

§ 2. 

Ramy pomocniczej służby wojskowej kobiet w 
Polskich Silach Zbrojnych, jej organizacja., umun
durowanie, uposażenie oraz sposób administrowania 
- uregulują osobne rozkazy Ministra Obrony Naro
dowej. 

Rozdział I I. 

Warunki przyjęcia ochotniczek, oraz tryb zaciągu i 
powołania do pomocniczej służby wojskowej kobiet 

w Polskich Siłach Zbrojnych. 

§ 3. 

Ochotniczki, zgłaszające się do pomocniczej służby 
wojskowej w Polskich Silach Zbrojnych, powinny 
odpowiadać następuj~ym wa.runkom : 

a) posiadać obywatelstwo polskie, 

b) wiek od ukończonych la.t 19 do ukończonych 
lat 45, 

c) niekaralność za przes~pstwa powodujące 
obowiązkowe lub fakultatywne wykluczenie 
od obowiązku odbycia służby wojskowej w 
myśl art. 14 ustawy o powszechnym obo
wiązku wojskowym, 

d) zdolność fizyczną i umysłową, do pełnienia. 
służby wojskowej , stwierdzoną przez konsular
ną; komisję poborową;. 

§ 4. 

Ochotniczki do pomocniczej służby wojskowej 
kobiet w Polskich Silach Zbrojnych, odpowiadające 
warunkom określonym w par. 3, wnoszą pisemne 
podania do Konsulatu R.P. , wymienia.ją:o, w ja.kim 
rodzaju służby pomocniczej z pośród wymienionych 
w par. 1, chciałyby pełnić służbę. 

Do podania należy dołączyć : 
a) życiorys, 
b) świadectwo dotyczące fachowych wiadomości 

lub zajmowanych stanowisk w służbie państ
wowej, samorzlł:dowej lub prywatnej, 

c) zezwolenie rodzfoów lub opiekunów prawnych 
dla niepełnoletnich (do ukończonych lat 21), 
o ile to możliwe , 

d) metrykę urodzenia, 
e) poświadczenie obywatelstwa polskiego. 
W raz.ie braku dokumentów oryginalnych, "VJ· 

szczególnionych w par. 3 i 4, względnie odpisów 
lub dokumentów zastępczych - (paszport, legity
macja) Konsulat we własnym zakresie oceni czy 
dana osoba. odpowiada warunkom. 

§ 5. 

Konsulat R.P. na podstawie przedstawionych 
dokumentów ocenia czy dana osoba odpowiada 
warunkom wymienionym w par. 3. 

Podania ochotniczek, odpowiadających wymaga
nym warunkom - Konsulat R.P. przesyła do Minis
terstwa Obrony Na.rodowej, względnie do delegata 
Ministerstwa. Obrony Na.rodowej do decyzji. 

Podania, które nie odpowiadają wa.runkom for
malnym Konsulat załatwia odmownie, zwracając 
proszącym dokumenty. 

Po zwrocie z Ministerstwa Obrony Na.rodowej 
wzgl. od delegata Ministerstwa Obrony Na.rodowej 
za.opiniowanych podań, Konsulat R.P. zestawia 
na ich podstawie arkusze poborowe. 
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~ H. 

Zakwalifikowaue do pomocnic?,ej służby wojsko
wej w Polskich ·8iłach Zbrojnych ochotniczki, będą 
powołane przez Konsulat R.P, 2.a pomocą wezwań 
imiennych przed konsularną komisją poborową.. W 
we'l.wania.ch b~.dlł po<la.ne miejsc:e. i <'lat.a $;t/ł.wi1mia. 
się. 

Term.in stawienia się ochotniczek prl.ed konsularną, 
kornisJ°ą, poborową. ustali Minister Obrony Naro
dO\\·ej wz.gJ . delegat Ministra Obrony Narodowej w 
porozumieniu z właściwym Konsulem. Nie $;ta
wienie się ochotniC'Lki w wyzna.c"Wnym terminie 
przed komisję poborową. należy uważać z.a cof
nięcie zgłoszenia, o ile nie uzasadni ona pnyczyn 
niesta wiennictwa. w sposób wystarcr..a.jący. 

§ -I. 

Konsularna komisja poborowa, w myśl art. 31 
ust. I i 2 ustawy o powszechnym obowiązku wojsko
wym, urzęduje w następującym składzie: 

- Przewodniczą.cy - Konsul R.P. wzgJ. jego 
zastępca., 

- Członkowie: przedstawicielka P.S.W .K . 
wyznaczona przez Min. 
Obrony N a.rodowej wzgl. 
prL.ez delegata Minister
stwa Obrony Narodo
wej, 

-- 1-<,mendant Uzup. lub 
oficer wyznaczony przez 
Ministra Obrony Naro
dowej, względnie przez 
upoważnionego przezeń 
dowócę, 

- I lekarka - z ramienia Min. 
Obr. Narod. 
lekarka - wyznaczona 

przez Konsulat R.P. 

§ 8. 

Konsularna komisja poborowa przeprowadza prze· 
gląd ochotniczek oraz ustala : 

- zdolność do pomocniczej sluźby wojskowej, a 
przedstawicielka P.S.W.K. ustali zależnie od kwali
fikacji rodzaj służby pomocniczej. 

§ !I. 

Konsularna. komisja poborowa dla oe;hotniczek 
pomocniczej i;łuż.by wojskowej w Polskich Silach 
Zbrojnych pełni swe czynności z zastosouaniem 
przepisów par. I I 6 do I 36 rozporządzenia wyko
nawczego do ustawy o powszechnym obowią..zku 
wojskowym (Dz.U.RP. Nr 20. z dnia 17 . III. 
1939 r.). 

Konsularna komisja. poborowa urzęduje zasad
niczo w lokalu dostarczonym przez Konsulat. 
Koszta komisji poborowej oraz przeja.u:I ochotniczek 
do konsula.mej Komisji poborowej pokr~'"'va się 2. 

hud?.etu Min. Hpra.w Zo.~mniozn~·ch. 

~ JO. 

W razie uznania ochotniczki za zdolną do pomo
niczej służby wojskowej , podpisuje ona zobowią· 
zanie do odbycia. ochotniczej służby wojskowej wed
ług wzoru zał. Nr 1. 

§ lJ . 

Przewodnic24cy konsularnej komisji poborowej 
ogłasza ochotniczkom orzeczenie komisji poborowej, 
po czym ochotniczki uznane za zdolne wpisuje do 
ewidencji wojskowej. 

Ochotniczkom uznanym za niezdolne przewodni
c2-ący komisji zwraca dokumenty załączone do 
podania za potwierdzeniem ich odbioru, or,3.z wyda.je 
im zaświadczenie, stwierdzające ich niezdolność do 
pomocniczej służby wojskowej kobiet w Polskich 
Siłach Zbrojnych {jak - zał . Nr 2). 

Ochotniczkom , uznanym za zdolne do pomocni
czej służby wojskowej w Polskich Siła.eh Zbrojnych, 
przewodniczący komisji wydaje z.aświadozenie, 
stwierdzają.ce powołanie do pomocniczej służby 
wojskowej (jak - zał. Nr 3). 

Z chwilą podpisania. przez ochotniczkę, uznaną. 
za zdolną do pomocniczej służby wojskowej , zobo
wiązania do odbycia tej słuiby, staje się ona osobą. 
stanu urlopo~ anych i pozostaje w tym stanie do 
chwili zaliczenia jej do stanu faktycznego jednostki 
organizacyjnej Polskich Sil Zbroj nych (Wojska 
Lądowego, Lotnictwa i Marynarki Wojennej) na 
podstawie powołania i o,qobistego zgłoszenia się do 
służby. 

Stosunek służbowy kobiety, należącej do kategorii 
osób stanu urlopowanych - do władz wojskowych 
oraz jej odpowiedzialność pried sądem wojskowym 
i dyscyplinarnym są takimi jak mężczyzny, należą
cego do kategorii tychie osób. 

Kobieta należą.ca do kategorii osób stanu urlopo
wanych staje się żołnierzem w czynnej służbie 
wojskowej z chwilą zaliczenia jej do stanu fakty
(:znego jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych na 
podstawie powołania i osobistego zgłoszenia się do 
sluiby i jest tym żołnierzem do chwili faktycznego, 
indywidualnego zwolnienia z czynnej służby woj• 
i;kowej. 

W tym okresie czasu podlega ona właściwości 
!;ą,dów wojskowych oraz zasadniczo wszystkim 
przepisom wojskowym karnym, dys0yplinarnym i 
administracyj nym, jak żołnierz mężczyzna w czyn
nej slużbię wojskowej. 

§ 12. 

Konsularna komisja. poborowa 1,akłada ewidencję 
pomocniczej służ.by wojskowej kobiet w formie : 

a) karty ewidencyjnej, 
łJ) zeszytu e. ,Yidencyj nego. 
Po dokonaniu czynności poborowych, Konsulat 

przesyła karty ewidencyjne i zeszyty ewidencyjne 
ochotniczek uznanych za zdolne do pomocniczej 
służb~· wojsko"·ej - do właściwej K.U. 
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§ I :!. 

Termin powołania. ochotniczek do pomocniczej 
służby wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych 
wyznacza każdorazowo Minister Obrony Narodowej . 
Powoła.nie następuje za pomocą. kart powołania 
rozsyla.nych przez Komendę Uzupełnień. 

§ 14. 

Przejazd powołanych do pomocniczej służby 
wojskowej do jednostek organizacyjnych Polskich 
Sil Zbrojnych, odbywa się na. koszt Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 

§ 15. 

Dla kobiet zatrudnionych w Polskich Siłach 
Zbrojnych przed wydaniem niniejszego rozparzą· 
d1.enia (jak świetliczarki, sanitariuszki itp.), wystar
cza.ją zbiorowe wnioski foh przełożonych władz 
(Dowództwo I. Korpusu Panc.-Mot., Zarz~ Główny 
P.C.K. itp. ) zestawione na podstawie indywidual
nych podań. 

Obowiązują. je jednak pnepisy wymienione w 
par. 8, 10, 11, 12, 13 i 14 tego rozporz~zenia. 

Ro-zdzial l l l . 

Obowiązki i rrawa żołnierzy pomocniczej słuiby woj
skowej kobiet. 

§ 16. 

Żołnierze pomocniczej służby wojskowej kobiet 
Polskich Sil Zbrojnych nie nabywa.ją uprawnie11. 
wynikających z pełnienia ,vojskowej służby sto.lej . 
Pomocnicza służba wojskowa, pełniona. pnez kobiety, 
jest równoznac.zna z czynną. służbą wojskową. i po
dlega zaliczeniu na równi z nią. we wszystkich wypad
kach, ja.kie przewidują lub pnewidywa.ć będą 
ustawy i rozpo,rzą.dzenia po powrocie do Kraj u. 

§ 17. 

Żołnierze, zwolnieni z pomocniczej służby woj
skowej kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na. 
skutek zupełnej niezdolności do tej sluiby, uzyskują. 
prawo do opieki na. terenie W. Brytanii i innych 
obszarach , na. których xnajdują. się oddziały Pols
kich Sil Zbroj nych ze strony Ministerstwa Opieki 
Sp_?lecznej , jak żołnierze zwolnieni ze s.luiby czyn
ną 

Jeieli nas~pila całkowita. lub częściowa utrata. 
zdolności do pracy zarobkowej na skutek kalectwa 
lub chorób, powstałych w zwią.zku z pełnieniem 
służby pomocniczej , żołnierze pomocniczej służby 
wojskowej kobiet Polskich Sil Zbrojnyoh uzyskują. 
na terenie W. Brytan.ii i innych obszarach, na 
których znajduj!ł się oddziały Polskich Sił Zbroj
nych., prawo do zaopatrzenia, przyznanego przez 

Mim!>t ra Pracy i Opieki Społecznej żołnierzom, 
zwolnionym w tych samych okolicznościach ze 
służby czynnej. Po poy\'rocie do Kraju prawo 
zaopat rzenia inwalidzkiego tych osób będzie zreali
zowane na podstawie obowią.zują.cych przepisów 
o zaopatrzeniu inwalidzkim . Ochotniczki pomoc
niczej służby wojskowej kobiet , powołane z terenu 
W. Brytanii w chwili zwolnienia ma.ją, pl'awo do 
zasiłku odzieżowego w wysokości ro. -

J 
§ 18. 

W sprawie zwolnienia z pomocniczej s łużby 
wojskowej kobiet, ba.dania stanu zdrowia w czasie 
odbywania służby - stosowane będą, odpowiednie 
przepisy rozporządzenia wykonawczego do usta.wy 
o powszechnym obowiązku wojskowym (Di.U.RP. 
Nr· 20, z dnia 17 marca 1939 r .) ze szczególnym 
uwzględnieniem par. 373 i 378 tegoi rozporządzenia. 

Przy zwolnieniu żol!'.).ieri,y z pomocniczej służby 
wojskowej kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych 
wskutek zupełnej niezdolnośc i dQ 'tej służby, obo
wi~zuj~ ,,Tymczasowe Przepisy o postępowaniu 
rewizyjno-lekarskim względem żołnierzy Wojska 
Polskiegc;>, formowanego na terenie Wielkiej Bry
tanii", z tym, że skład komisji rewizyj no-lekar
skiej usta.li rozporządzenie Ministra Obrony Naro
dowej . 

Specjalne przepisy uzupełniają.ce, dotyczą.ce ba.
dania leka.rskiego kobiet, wyda Minister Obrony 
Na.rodowej. 

RozdzioJ, I V. 

Rozwiązanie stosunku służbowego. 

§ 19. 

Rozwi~zanie stosunku służbowego następuje w 
wypadku: 

a) ska.zania prawomocnym wyrokiem s~u, po
ciągają.cym za sob~ wydalenie z wojska, lub 
marynarki wojennej , 

b) zwolnienia z tej służby wskutek częściowej lub 
całkowitej demobilizacji na. rozkaz Ministra. 
Obrony Narodowej , 

c) zwolnienia. z powodu zupełnej niezdolności do 
służby, stwierdzonej w drodze postępowania 
rewizyjno-lekarskiego, 

d) zwolnienia z tej służby na skutek specjalnych 
rozkazów Ministra Obrony Narodowej . 

Rozdział V. 

Rozporf;ądzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. -

Minister Obrony Narodowej : 
(- ) M . Knkiel, Oen. Dyw. 
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Załąc:r.nik Nr 1. 

ZOBOWIĄZANIE 

do pomocniczej służby wojskowej kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych. 

Pragną.c służyć Polsce całym iyciem i chcą.o staną.ć w szeregach pomocniczej służby wojskowej kobiet 

.Polskich Sil Zbrojnych w każdej potrzebie Ojczyzny, 

zobowiązuje się ; 

do odbycia pomocniczej słuiby wojskowej w m~l art. 102 ust. (2) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. 

o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U.RP. Nr 25, poz. 220). 

Równocześnie stwierdzam, że znane mi są przepisy ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym, 

dotyczące pomocniczej służby wojskowej, tud~ei rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, oraz roz

porządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14- grudnia 194-2 r. o zacią.gu ochotniczym kobiet do pomo

-cniczej służby wojskowej w Polskich Silach Zbrojnych . 

. . • • • . • . • . . . • . • . . . dnia . ... . . ... . . . ...... 19 . • . . • . (-) nazwisk o i imię ochotniczki. 

Stwierdzam, źe ........... .. . ........... .. .. .... . 

podpisała zobowiązanie w mojej obecności. 

~ •••..• .. ... , •.... dnia .•............. ... 19 . .... . 
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Załącznik Nr 2. 

KONSULAT R.P.W .......................... . 

KONSULARNA KOMISJA POBOROWA DLA 

POMOCNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ KOBIET 

W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH 

Nr arkusza. poborowego .. ·,.,, ...............•.. 

ZAŚWIADCZENIE 

P ....... , ... , ............ . .' .................. . 

ur. w r ............... ,1, ....................... . 

stanęła w dn. , , . ....................... l !) •••••. 

przed konsula.mą komisją poborową 

\V ..•.••..••• , .• .....•..•.•.••.....••.• , . , • ••• 

i została uznana za : 

niezdoln~ do pomocniczej słuiby wojskowej kobiet 

w Polskich Silaoh Zbrojnych. 

Annex 2. 

CONSULATE OF THE REPUBLIC OF POLA.l~D 

IN ., ................ .................... . . 

CONSULAR RECRUITING COMMISSION FOR 

THE POLISH WOMEN AUXILIARY CORPS 

Recruiting sheet No. · ........ ... ...... · ..... .... . 

Miss 
Mrs.: 

CERTIFICATE 

born in the year ........ at . .................... . 

appeared on the ...................... 19 ..... . 

before the Consular Recruiting Commission in 

a• f • t • • t • • ł> ł> t • t t ft ft••••• ff••• I• ł ł I I fit t I• t •• 

and was found : 

unfit for the Polish Women Auxiliary Corps. 

Pieczęć: 

Seal 

.\.Hejscowość, * dnia .................. 1 9 ..... . 

Przewodniczący konsularnej komisji poborowej : 

Uhairman of the Cons. Recruiting Commisaion : 

' 

* Uwaga: po polsku i po angielsku. • 
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Załącznik Nr J. 

KONSULAT R.P. W ........................ .. 

KONSULARNA KOMISJA POBOROWA DLA 

POMOCNICZEJ Sł„UŻBY WOJSKOWEJ KOBIET 

W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH 

Nr arkusza. poboi:owego ....................... . 

ZA.(iWIADCZENlE 

P .......................... .. ................ . 

ur. \V r ............... ,v ....................... . 

stanęła w dniu ........................ 19 ..... . 

przed konsularną komisjl:I'. poborową. 

w .................... ....................... . 

i została uznana za : 

zdolną do przeszkolenia wojskowego i pomocni

czej służby wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych 

Ustalony rodzaj służby ....................... . 

Wymieniona została urlopowana do czasu powo

łania imiennym wezwaniem. 

Annex 3. 

CONSULATE OF THE REPUBLIC OF POLAND 

IN .......................... ............. . 

CONSULAR RECRUITING COMMISSION FOR 

THE POLISH WOMEN AUXILIARY CORPS 

Recru.iting sheet No.. . ...... ..... ............. . 

Miss 
Mrs.: 

CERTIFICATE 

bom in the year ........ at . .................... . 

appeared on the ... .................... 19 ..... . 

before the Consular Recruiting Commission in 

and was found : 

fit for military traiuiug and auxiliary military 

service 

Admitted for ............................. duties 

The above-named remains on leave until called up 

by a special request to join the Forces. 

Pieczęć: 

Seal: 

Miejscowość,* dnia .................. 19 ..... . 

Przewodnicz~cy konsularnej komisji poborowej : 

Chairman of the Cons. Recruiting Commission : 

Uwaga: po polsku i po angielsku. 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w DNkami John Bale & Sraplc:s Lim,ce:d w Londynie. 

C.Cna I sh. Numer niniejszy można nabywać w Ministe:r1cwie: Sprawiodliwośd 39, St. James Street. 


