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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 27 P AŻDZIERNIKA 1943 R. 

o zmlanle ustawy z dnia 9 kwietnia. 1938 r. o powszechnym obowiązku woJskowym. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytu~yj
nej stanowię co na.stępuje : 

Art. I. 

])o art. 10 ustawy z dnia 9 kwietnia. 1938 r. o 
powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U.RP. 
Nr. 25, poz. 220) dodaje się ustęp 3 w brzmieniu : 

" 3) W czasie wojny Minister Obrony Na.rodowe) 
może powołać do speblienia. powszechnego 
obowiązku wojskowego w stopniu szere
gowca. osobę wydaloną z korpusu oficer
skiego z 1nocy lub w następstwie wyroku 
sądowego, bądź wykluczoną z tego korpusu 
z mocy orzeczenia oficerskiego sądu honoro
wego, jeieli osoba ta czyni za.dość wa.ru.n
koru następują:cym: 
l) zgłosi się ochotniczo, 
2) posiada. kategorię zdrowia. A lub C, 
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3) w chwili zgłos~enia się nie u.kończyła. 
40 lat iycia, 

4) jej zachowa.nie się po prawomocnym 
skazaniu p9zwa.la. przypuszcza.<S, że obo
wiązki stanu żołnierskiego spełni na.Je
życie''. 

Art. 2. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza. się Mini
strowi Obrony Narodowej. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes R!l<ly Mtmstrów : St. Mikol.ajozyk 

Minister Obrony Narodowej : M. Kukieł Gen. Dyw. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 27 PAZDZERNIKA 1943 R. 

o przepisach dyscyplinarnych dla kobiet pełniących Pomocnlc:ią Slużbt2 Wojskową. 

Na. podstawie art. 6:l ust. (1) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. I. 

Do kobiet pełniących Pomocniczą Służbę Woj
skową. w Polskich Siłach Zbrojnych (wojska lądowe, 
marynarka wojenna i lotnictwo) stosuje się Przepisy 
Dyscyplinarne dla. Sil Zbrojnych zawarte w dekrecie 
Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1939 r. 
(Dz.U.R.P. Nr. 75, poz. 604) ze zmiana.mi wskaza
nymi w a.rtykula.ch na.stępujących. 

Art. 2. 

W oddziała.eh zwartych Pomocniczej Służby Woj
skowej od kompanii bądź samodzielnego plutonu 
wzwyż, władzę dyscyplina.mą sprawują przeloieni : 

a) komendantka kompanii (bądź samodzielnego 
plutonu), 

b) inspektorka., 
c) starsza inspektorka, 
d) komendantka główna., 
e) dowódca. wielkiej jednostki od dowódcy dy

wizji (równorzędnego) wzwyż, Inspektor Lot
nictwa, Szef Kierownictwa Marynarki Wojen
nej, Szef Sztabu N a.czelnego Wodza, 

f) Minister O brony N a.rodowej i Naczelny Wódz. 

Art. 3. 

Do kobiet pełniących Pomocmczą Służbę Woj
skową stosuje się : 


