
.Dziennik Ui:.1-11w Nr. 11 

1) kary dyscyplinarne porządkowe : 
a) naganę ustną, 

b) naganę pisemną,, 

c) meldowanie się w ubiorze służbowym, a w ma~ 
rynarce wojennej w ubiorze wyjściowym, 

d) zakaz opu.szczania. koszar ; 

2) kar)· dyscyplinarne pozbawienia wolności : 
a) areszt lekki, 
b) areszt średni, 
c) areszt domowy. 
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Art. 4. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza . się 

Ministrowi Obrony Narodowej. 

Art. 5. 

Dekret niniejs'l.y wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

.Prezydent Rzeczypospolitej : W I. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: St. Mikołajczyk 

Minister Obrony Na.rodowej : M. Kukieł Gen. Dyw. 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 27 PAZDZIERNIKA 1943 R 

o ochotniczej służbie kobiet. 

Na. po<l~ta.wie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co na.stępuje : 

Art. l. 
W usta.wie z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszech

nym obowiązku wojskowym (Dz.U.RP. Nr. 25, 
poz. 220) wprowadza się następujące zmiany : 

l) art,. 61 otrzymuje brzmienie : 
" 1) W ra:iie mobilizacji i w czasie wojny 

warunki zaciągu ochotniczego oraz spo
f.:ób jego przeprowadzenia określa Mini -
ster Obrony Narodowej bądź władze 
wojskowe przez niego wyznaczone. 

2) Zaciąg ochotniczy moie objąć również 
kobiety od uko11czonych lat 18 do ukoń
czonych lat 45, wolne do pełnienia zasad
niczej służby wojskowej , jeieli nie zacho
dzą przyczyny wykluczenia. ich od służby 
wojskowej z mocy prawa."; 

2) w art. 102 ust. (2) liczbę " 19 " zastępuje się 
liczbą "18" ; na końcu tego ustępu doda.je się 
zdanie : " bądź władze wojskowe wyzna
czone przez Ministra Obrony Na.rodowej w 
porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych ; oraz dodaje się nowy ust. (3) w brzmie
niu : "Kobiety. która. ochotniczo zgłosiła się 
do pełnienia. służby wojskowej pomocniczej , 
nie mO'ina. bez jej zgody powołać do zaaa.<l
niczej służby wojskowej." 

Art. 2. 
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 

dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 

podoficerów i szeregowców (Dz.U.R.P. z r. 1940 
Nr. 9, poz. 24) wprowad.za się następujące zmiany : 

l) w art. 3 po ust. (l) wstawia się ust. (2) i (3) w 
brzmieniu: 

" 2) W razie mobilizacji lub w czasie wojny 
żołnierzem staje się każdy, kto na pod
stawie ochotniczego zgłoszenia został 

zaliczony do stanu faktycznego jednej z 
formacyj wojskowych, jeieli dopełnił 
warunków ochotniczego zaciągu, usta
lonych w myśl przepisu art. 61 ustawy z 
dnia n kwietnia 1938 r. o powszechnym 
obowiązku wojskowym w brzmieniu 
art. l dekretu niniejszego. 

3) Żołnierze kobiety mają te same obowiązki. 
i prawa co żołnierze mężczyźni." 

2) ustępy (2), (3) i ( 4) art. :~ otrzymują numera
cję (4), (5) i (6). 

Art. 3. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych i innymi interesowa
nymi Ministrami. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w iycie z dniem ogło
szenia.. 
Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 
Prezes Rady Ministrów: St. Mikol,ajczyk 
Minister Obrony Na.rodowej : M. Kulciel Gen. Dyw. 
Minister Spraw Wewnętrznych: W. Banaczyk 


