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40l.
USTflW.F\
z dnia 25 lipca 1919 r.
O

osobistych

świadczeniach

wojennych.

F\rt. 1. Z chwilą wybuchu wojny lub z chwilą zarządzenia bądf ogó lnej, bądź częściowej mobilizacji, nl0gą władz e państwowe w czasie trwan ia
wojny pociągać ludność przymusowo za wy nagrodzeniem do świadcz eń
robót i usług osobistych , bezpośrednio lub pośrednio potrzebnych dla celów
zaopatrzenia armji i obrony P a rlstwa, o ile sily i środki własne wojska wynikłym potrzebom nie s~ w stanie zad ośćuczynić.
.
Rrt. 2. Świadczeniu oso bi s tem u podle g a wszelkiego rodzaju pra ca
ludzka, fizyczna i umysło w a.

f\rt. 3. Wprowadzenie obowiązku osobistych świadc z eń wojennych ,
ustanowienie terminu powstania i ustania r..~eczonego obowiązku nast~puj e
na skutek ws pó lnego rozporządzen i a Ministra Spraw Wojskowych i Ministra
Spraw Wewn ę trznych. Rozporządzenie to musi być podane do wiadomośc i
powszechnej.
Hrt. 4. Do osob istych świadczeń wojennych obowiązan i są wszysc y
zdatn i do pracy obywat ele w wieku od lat 17 do 50, pici obojg a , nie powołani do składu siiy zbroj nej Państwa.
ł\rt. 5.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Od obowiązk u osob istych świadczeń wojennych wolni są :
niezdolni do pracy wskutek choroby lub ułomności fizycznych,
oraz kobiety ciężarne i karmiące,
duchowni wszystkich w Państwie uznanych wyznań, wypełniają cy
:;tale swe obow i ązki duchowne ,
uczni owie, uczęszczający do pub licznych s zkó ł średnich i zaw o ·
dowych w o k resie funk cjo no wania tych szkól,
posłowie sejmowi i niezbędni w służbie urzędnicy pańs tw ow i
i komunalni oraz inne osoby stale uczestniczące z mocy sweg o
stan owiska lub ur zędu w pracach instytucji p ań stwow ej lub samo rz ądn ej, o ile co do p ow ołan ia szczególnych kategorji urzędników
i p ra cowników nie obo wią zu je osobna ustawa,
funkcjonarjusze bezp i eczeństwa publ iczn eg o,
cudzo zi emcy w miarę wzajemności faktyc znie istniejącej lub opa rtej na umowie m iędzyn arodowej.

l\ rt. 6. Prócz osób, należ ą cych do kategorji wyszczególnionych wa rt. 5,
z ro zporządz en ia Rady Ministrów mogą być od świadczeń osobistych zwa lniane inn e jeszcze kategorje ludności.

f\rt. 7. O soby, powołane do osobistych świadczeń wojennych , mają
żądanie władz y stawić s i ę z posiadanemi w chwili powolan ia własnem i
narz ędziami pra cy, na leżącem i do nich środ ka mi przewozowemi, tudzież
inwentarzempoc iąg owym , n i ezbędnym dla obsługi dostarczonych przez nich
środkó w przewozowych (rzemieślnicy, kopacze, woźnice i t. p .).
na

f\rt. 8. Powolanych do o so bistych świad c zeń wojennych należy uży.
ty lko do robót odpowiadających ich zwyczajnemu zatrudnieniId, wzglę
dnie umysł owemu i fizycznemu uzdolnieniu.
wa ć
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Powołanie ludności do osobistych św i adczeń wojennych zarzą
wojskowe, upoważnione do tego przez Ministra Spraw Wo jskowych, a na obszarze wojennym przez główne dowództwo frontu.
Wykon an ie wydanych zarządzeń następuje za pośrednictwem miejscowych w ładz admin istracyjnych i urzędów gminnych, zaś na obszarze wojennym przez dowództwo poszcze gólnych oddziałów wojskowych.

Hrt. 9.

dzają wł adze

Art 10. Zwol nienie od ob owiąZKU osobistych świ adczeń wojennycn
z przyczyn, przewidzia nych w poprzednich postanowieniach tej ustawy
(art. 5 i 6), tudz i eż w wypadkach, w których powołanie spowodować może
zagrożenie bytu rodziny, go spodarstwa, rękodzieła, lub przemysłu przysługuje wł adzom administra cyj nym, a w ostatniej instancji Ministrowi Spraw
Woiskowych, zaś na o bszarze woj en nym powołującym władzom wojskowym .
Bezwa runkowemu zwolnieniu podlegają o soby zwolnione od służby
w wojsku na skutek reklamacj i urzędu lub z akł adu, w którym są zatrudn ione.
Art. 11. W wezwaniu powolującem do wykonania świadczeń osob istyc h winie n być oznaczony termin stawien ia się, przy p uszczalny przeciąg
czas u świ ad cze n ia, rodza j czynności i miejsce ich wykonania.
.
Wezwany m do wykon ywania osobistych świadczef.l wojennych poza
miejscem stałego zarn.ieszkania daje się termin do z ałatwienia spraw osobistych.
Art. 12. Wynagr odzeni e za osob is te ś wiadc z enia wojenne wypłacać
ma wedle norm, ustalo nych dla każ d e go rodzaju prac rozporządzeniem
Min istra Spraw Wojskowych, wydanem w porozumieniu z Min istrami Skarb u,
O chrony Pracy i Opieki Sp oł ecznej.
Jeżeli osoby, powołane do oso bistych św i adczeń wojennych, napotykają na trudności w L1Zysi,a niu pożywienia, natenczas władze wojskowe
obo w ią zane będą dać im utrzymanie w naturze na równi z osobami wojsk owemi, a w takirr.. razie z wyn a grodzenia potrąca się koszta utrzymania
podł ug nor m, u stalonych w rozpo r ządze n iu wykon awcz e m. Równ ie ż zwraCa
się powolanym do osobistych świadcz eń
wojennych koszta prze jazdu
z miejsca zamieszkania do miejsca prze znaczenia i z powrotem w wysokoś ci . usta lonej odnośnemi rozporządzen ia mi wykonawcze mi.
się

lirt. 13. Za u ż ywanie przez pociągniętych do o sobistych świadczeń
wojennych własnych narzędzi, środków przewozowych oraz inwentarza
poCiągOWE' gO, wypła ca się wynag ro dzenie dodatkowe ; za użycie . zaś i uszko:
dze nie wyż ej wymi e ni o nych prze dmi otów ni e z ich winy--::- odpowiednie od ·
szko dowani e.
Wyso kość dodatkowego wynagrodze n ia i odszkodOwania, jako te ż
sposó b ich ustalenia określ i rozporz ą dzenie wy ko nawcze.
li rt. 14. Powoła ny do osobistych świ adczeń wojennych korzysta
w razie chorQby z bezpłatnego leczenia na równi z osobami wojskowem i
w czynnej służbie i przez czas po byt u w szp italu pobiera połowę należnego
mu wynagrodzenia.
f\rt. 15.

Jeżel i powołany

do o sobistych

świadczeń

wojennych podczas

pełn i enia tyc.hże pon i ó sł .bez . własnej winy szkodę na zd~owiu, albo uległ
kalectwu, ktore go UCZ ynIło Illezda tny m do pracy, albo tez utrac i ł życie, -"
n ależy się jemu , względnie pozostałej rodzinie takie samo zaopatrzenie,
w tak iej sa mej wysokoś ci i z tych samych źródeł, jak powołanym do czyn-

n ej

służb y

wojskowej.

względ!1i e

ich rodzinom.
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Art. 16.

Rodziny osób, powolan ych do osobistych świadczeń wojen norm i zasud, jak rodziny po ile świadc zen ia te trwają dłużej

pobi e raj ą zasiłki wedle tych samych
wołanych do czynnej służby wojskcw ej , o

nych,

nii 2 tygodnie.
Hrt. 17. Osoby, powołane do o-sobistych świadczeń wojennych. są
w czasie swego zatrudnienia do bezwzglE:dnego ulegan ia co do
wykonania tych prac rozkazom zwierzchności wojskowej. W raz ie naruszenia tego obowiązku podlegają wojskowej władzy dyscyplinarnej.
obowiązane

Art. 18. Wszelkie roszczenia i spory z tytu łu wykonania obowiązku
osobistych świadczeń wojennych wyjf:;te są z pod orzecznictwa sądów cywilnych i rozstrzy g n ięte być mają wyłącznie w myśl art. 11 i 12 ustawy
o rzeczowych świadc z eniac h ·Nojennych.
Art. 19. Wsze lkie pisma i doku menty w p rzedmiocie osobistych
wojennych wolne są od opłaty ska rbowej .

świ a

dczeń

1\rt. 20. Osoby winne uchylen ia się od osobistych świadczeń wojennych będą karane przez władze admini stracyjne k arą aresztu do mies ię cy
6 lub grzywną do 10.000 mk. pol.
1\rt, 21 . Wykonanie nini ejs zej ustawy porucza się Ministrow i' Spraw
Wojskowych w porozumieniu z Ministrem S praw We wnę tr zn ych, Min ist rem
Ska rbu I Ministrem Ochrony Pracy i Op ieki Społecznej.
Art. 22 . Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dn iem jej og łoszeni a.
Z tą chwil ą tracą moc prawną wszystkie inn e ustawy i przepisy w przedm iocie osobistych świadczeń wojennych.
W szczególności z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc
prawną art. 17 Tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązk u sł uż by
wo js kowej z 29 paździ~rnika 191 8 r. (poz. 28 Dz ie nnika Pra w) z awierający
pr zepisy o służbie pomocniczej.
Marszałek:
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