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2) WltlJwa z dnia 18 grudnia 1920 r. opocz
łach. telegrafach i -telefonach w -'czasie 
wOlOy lub grożącego l'aństwu niebezpie
czeństwa (Dz. U. R. P. z 1936 r;Ni -51, 
poz. 367), 

3) ustawa z dnia 7 listopada t (}3t r. o nad
zwyczainym przewozie oficerów i sze
reQowych rezerwy i , pospolitego ru&ze- . 
nia oru. sprzętu ' woiskowe~o w_ czasie , 
pokoju (Dz. U. R.P. Nr lOS, poz.81l), 

4) ustawa z dnia 25 luttollo 1932 r. o dro
gach lądowych i d'rogach wodnych śród~ 
l~dowych w czasie wOJnylubgroLące~o . 

: . . 

Państwu niebezpieczeństwa (Dz.U. R.P. 
Nr 26, poz. 230). ' 

Art. 41. Wykonanie -ustawy ninieisze; po
rucza się Ministrowi Spraw Woisko N v c.. h oraz 
innym ministrom w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wojskowych~ 

Art. 42. Ustawa niniejsza wchodzi w ty-
cie z dniem ogłoszenia. ' 

Prezydent Rzeczvpospolitej: ,. Mośdcki ' 
Prezes Rady Ministrów: STawo; Składkowski 
Minister Spraw Wojskowy<.:h: Kasprzycki 

" ;;':" .. . 

',1-96 

I ' , 
z dnia 30 marca .1939 r. 

' o zaillkach dla rodzin os6b, odbywających czynną służbę wojskową. 

Rozdział I. 

Prawo do zasiłku. 
J' 

Art. t. Prawo do zasitków służy rodzi-
nom tołnierzy, którzy odbywają: 

1) czynną służbę woiskową:w rezerwie, 
pospulitvm ruszeniu, pomocniczej słuzbie woj; 
skowcj oraz w uzupelniai'\cei "łutbie wojskowej 
na ćwiczeniach doskonalących; . 

2) zasadnic-zą służbę wojskową w czasie 
mobilizacji lub wojny, jeżeli są jedyriymi żywi
cielami rodziny w rozumieniu art 63 ustawy z 
dlllia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym oho- . 
wiązku wojskowym (Dz. U. R. p, Nr 25, poz. 
2201, a nie mo~ą uzyskać odroczenia służby 
wojskowej lub je utracili w mysI art. 62 ust. (3) 
tej ' us·lawy; 

3) zasadnic-zą służbę wojskową jako ochot
niC'y w czasie mobilizacji lub woiny albo ,w 
przypadku; ~dy lego wymal!a interes obrony 
Państwa, . stwier.dzony uchwałą Rady Mini
strów. 

Art. 2. Uważa się za rodzinę tołnierza, 
uprawnioną do zasiłków: 

1) żonę, również i ' sądownie rozłączoną 
(Stoparowaną), jeżeli mąż jest prawnie obowią-
zany do jej utrzymywania; ' . 

2) dzie.ci 'ślubne, U'prawnione i prZYSPMO
bione oraz dzieci nieślubne, których ojcostwo 
jest stwierdzone; 

3) pasierbów; . 
4}rooziców i, nieślubną .matkęi 
5r r04zęństwo, 

6) rodziców matki i rodziców ' _lubnego 
ojca. 

Art. 3. Prawo do zasiłków śłuży cZłon
kom rodziny żołnierza, jeżeli: 

1) posiadają obywatels.twoPańsłwa Pol
skiego bez względu na to, czy zamiesżkują w 
kraiu, czy zagranicą lub _nie posiadają obywa
łelSfłwa Państwa Polsldego, lecz zamieszkują 
w kraju; . 

21 bezpośrpdnio przed odejsciemżołnierza 
do służby woiskowej byt ich był zależny od je~ 
go pracy lub zarobku, lecz ' zostalzagrożony ' 
wskutek utraty lub zmniejszenia się tej pracy 
albo zarobku, spowodowanych . okolicznościa- . 
mi, wynikłymi podczas jego słwżbywojskowej. 

Art. 4;(1) Prawo do zasiłków we służy 
członkom rodziny żołnierza: 

l} tyjącvrn'.~ czasie jego powołania do 
słUŻ'by wojskowei we wspólnym gospodarstwie, 
jeżeli jeden z . człoo·ków tej rodziny otrzymał 
odroczenie służby wojskowej, jako jedyny jej 
żywicieł; . 

' 2) wvmienionym wart. ' 2 Jjkt 2), 3) i 5), 
jtoieti ukończyli osiemnaście lat życia, chyba że 
udowodnią, ' iż u,częszczaią dó zak ładu nauko
welfo lub pobierają naukę w zawodzie prak-' 
tycznym, a nie mają utrzymania u swych pra
codawców, ani też nie otrzynlują wyna.grodze
nia, wvsłarczaiące\!o na' utrzymanie: w tych 

. przvn'Rdl(~ch prawo do zś'siłkti służy im do 
chwiliukońcźenia n!luki,nie dłużei jednak niż 
do":'dnia, W. kklrYm ulł,oIicią dwadzieścia cztery 
lata~ tycia> " !'- , : - ~ ,' .. 
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(2) , Zasiłek może być przyznany członkom 
rodzi~y, wymienionym w ust. (1) pkt 2) mimo 
przekroczenia przez nich granicy wieku, okre
ślonej w ustępie poprzedzającym, jeżeli udo
wodnią urzędowym świadectwem lekarskim, że 
z powodu stanu zdrowia nie mogą zapracować ' 
na swoje utrzymanie. 

, Art. ł' Rodzina - której , więcej nit je
den członek odbywa służbę ..vaj~kową, uzasad
niającą prawo do zasiłku"':'" jest uprawniopa 
tylko do zasiłku za jedną osobę. 

Att. 6. Razporządzenie prawem do zasił~ , 
ku na rzecz osób lrzeci<:h jest niewaŻlle. 

Art. 7. Osoby, uprawnione do zasiłku, są 
obowiązane niezwłocznie żawiadomić zarząd 
właściwej gminy -:- a zamieszkałe za gra,nicą 
właściwy urząd konsularny Rzeczypospolitej 
PoLskiej - o wszelkich , okolicznościach, kŁóre 
pawodują zmniejszenie wysokości lub wygaśnię
cie prawa do zasiłku alba zupe1ne bądź czaso
we wstrzymanie jego wypl.~lY. 

, . ... ... , . ' 

R O z' d z { a I n. 
Powstan,ie, c:r;a, trwarihl j utrata prawa do 

," ' zasiłku. 

Art •. , 8~ :(1..) ~ prawo członków rodżiny żoł
nierza dp zasHków powstaje z dniem: , " 

1) Zl!łoszeniasiężołnierza do czynnej służ
by woiskow~j, jeżeli warunki, uzasadniaią'ce to 
prawo, istnieją w czas~e powołania żołnierza do 
czynne; służby wojskowei i jeżeli jedno!':łka or
ganizacYlna 'wojska, do której został po,:\,ołany, 
znajduje się , w miejscu zamieszkania żołnierzaj 

2) poprzedzającym dzień, wyznaczony na 
zgłoszenie , się żołnierza do czynnej służby woj
skowe;, jeżeli warunki; uzasadniające to prawo, 
istnieją w chwili powołania żołnierza do czyn
nej służby wojskowej i jeżeli jednostka organi
zacy;na wojska, do kt6rej został powołany, 
znaj,duie się poza miejscem jego zamieszkaniaj 

3) powstania warunków, uzasadniających 
prawo do ' zasiłku, jeżeli warunki te powstały 
po dniu, wyznaczonym óa zgłoszelllie się do 
czynnej służby wojskowej. 

(2) W przypadku zmiany warunków, po
wodujących zmianę wysokości zasiłku, służy on 
w nowym wymiarze od dnia, w którym war,Uńki 
uległy zmianie. 

At:t. 10. (1) Rodzina żołnierza, kt6ry: ' 
1) ,na terenie działań , wojennych zaginął 

bez wieści- pobierazasilek do czasu przy
znania jej lub odmawy szczególnego zaopatrze
nia, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy , 
od dnia, ustalanego przez Ministra Spraw We
wnętrznych w porozumieniu z MinistramiSp:raw 
Zagranicznych i SprawWojskawych; , 

'2) podczci.s pełnienia czynnei służbywoj~ 
skowej ' zmarł lub poległ - pobiera zasiłek do , 
czasu przyZlllania rodzinie zaopatrzenia szcze-
gólnegoj , 

3) podczas pełnienia czynnej służby ,," woj
sKowej utracił ZldroWiie co najmniej w 30 % zdal
ności do p·racy w związku przyczynowym ze 
służbą WOfskową - pobiera zasiłek do czasu 
przyznania zaopatrzenia szczególnego, nie dłu
że,j je:dnak niż przez sześć miesięcy, licząc od 
ostatniego dnia tego miesiąca, w którym nastą
piło zwolnienie ze służby wojskowej. Stwier
dzenie braJku związku przyczynowego pomiędzy 
utratą Zldrowia, a odbywaniem przez żołnierza 
czynnej służby wojskowej powoduje zaprzesta. 
nie wy;płatyzasiłku, a pobrane ,z, tegą ..tytutu 
kwoty podlegają zwrotowi. '" 

(2) Potrąca się z ktvoty pl'zyznanel!o za
opatrzenia zasiłki. pobrane przez rodzinę w 
przyPadkach, przewidzianych w ust. (tJ za czas 
od dnia przyznania zaopatrzenia. 

".Art. t t. Prawo do zasiłku gaśnie z dniem 
następującym po dniu: 
. , , 1) l;wolnienia żołnierza z czynnej służby 
:w:Ójg·kowej z wyjątkiem przypadków, przewi
dzianych w art. 10 ust. (1); 

2) śmierci osoby, uprawnionej do zasiłkuj 

3) ustania warunków, uzasadniających 
uprawnienie do zasiłkuj 

4) rozmyślnego dostania ' się żołnierza do 
niewolij ' , 

" ' ,5) ' opusZ'Czenia przez os'obę, Uiprawnioną 
do zasiłku, granic Państwa Polskiego bez ze
zwolenia władz polskichj 

6) skazania osoby uprawnionej ' do ' zasiłku 
prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 
wolności powyżej jednego roku, albo na karę 
dodatkową utraty praw publicznych lub utraty 
obywatelskich praw hono.rowychj 

7) skazania żołnierza prawomocnym wyro
kiem na dodatkową karę wydalenia z wojska 
lub ' 21 marynarki ' wojenne; albo ' na karę wyda
lenia z korpusu ofi.cerskiego lub też prawo':' 
mocnym orzeczeniem sądu honorowego na ka
ręwykluczenia z korpusu oficerskiego. 

Art. 9. Niezawiniony przez iołn;erza po- Art. 12. U) Osoby - które w celu uzy~ 
byt w niewoli uprawnia jef,!o rodzinę do zasiłku skania dla sk·bie lub kogokolwiek zasiłku nie~ 
przez czas pobytu 'w niewoli, nie dłuż e; jednak, Jlależne~o bądź w wyższym wymiarze, świado~ 
niż przez: sześć miesięcy od dnia ustalonego mie podają nieprawdziwe fakty albo zatajaią 
prze.z ~in:isłt~ ~raw. Wewnętrznych ~ J;>oro- okoliczności, powodujące wygaśnięcie prawa do 
zumlentu Z ,Mtnlsl-raml ,Spra'WZagramcznycb , zasiłku IUlb zupełne, ~ądź czaSOwe w~trzyma· 
i Spraw. Wojskowych. ' nie jego wypłaty - tracą prawo do zasiłku. 

, 
ł 
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(2) Stosuje się przepis u:5t.(llodipOWiiednio " 
do osób, które w cZylilach . f.ych c świadottlie 
wsp·ółdziałały. Jeteli czynów tych dopuścił S'ię 
"żołnierz, prawo do zasiłku tracą wszyscy człon-
kowie jego rodziny. ' . : 

R o zdz i a ł ' III. 

ZgłOszenie prawa do zasiłka. 

Art. 13. i(1) Prawo do zasiłku należy 
~głosić w zarządzie gminy właściwej ze wZillę
du na miejsce zamieszkania osoby, uprawnionej 
do zasiłku. Osohy, zamieszkałe za granicą, 
zgła'szają prawo do zasHku we właściwym urzę
dzie konsularnym Rzeczwospolitej Polskiej. 

(2) Prawo do zuiłku mote zgłosić osoba 
uprawniona, jej przedsławidei ustawowy albo 
tołnierz, którego rodzina jest 1l!Prawnłona do 
zasiłku. 

Art. 14. Zgłoszenie o zasiłek, wniesione 
później, aniżeli w ciągu miesiąca po dniu usŁa
nia prawa do zasił1ku, nie podlega rozpaŁrzeniu. 
Przeq>is ten nie obejmUje wypadków siły wyż-
szej. ' -,' J - .>'" ~ -

R o z 'd z ł a ł IV. 

~ata 'zasiłk6w. 

Art. 15. H) Zasiłki wypłacane s~ ze Sitar
bu Państwa w normaich dziennych i płatne są 
z dołu. ' 

(2) ROZIPorz~dzenie Ministra SprawWe,
wnę t rz.nych , wydane w porozumieniu z ' Mini~ 
strami: Spraw Zagranicznych, Spraw ' Wojsko
wych, Skarbu i Opieki Spo~eCZriei, Qkreśla , wy
sokość norm dziennych zasiłków oraz terminy 
ich wypłaty w zaletności. od licZ/by członków 
rodziny, uprawnio~ych do zas\t.ku oraz I miejsco
wości ich zamies~kania. 

'Art. 16. (1.) Nie wypłaca ' się zasiłku za 
okres! 

1) stwierdzonego samowolnego przebywa
nia żołnierza poza swą jednostką; 

2) pozbawienia żołnierza wolno~ci prawo
mocnym wyrokiąn sądowym; 

3) pozbawienia , wolności prawomot:nym 
wyrokiem sądowym do jednego roku osoby 
uprawnionej · do zasiltku. 

(2) Wznawia się wypłatę zasHku z dniem, 
- następującym po dniu ustania przyczyn, .wy

mienionych w usf. (l). 

Art. 17. 'Nie wypłaca się zasiłk6w,nie 
podjętych przei o'sobę uprawnioną w ciągu 
sześciu miesięcy, licząc od dnia zawiadomienia 
o przyznailiuza:siłku. , Przepis ten nie dotyczy 
wypadków siły, wyższej. ' .. , , , :- ", . . 

Ozłeimłk Uataw'Nr29 

Art. 18. Prawo do ' zasiłku me podlega 
•• eik.ucjiJ 

Ań. 19. Zati'iłki, pobrane wbrew przePi
som ustawy niniejszej, podle~ają zwrotowi z 0<1.
setkami prawnymi od dnia pobrania ~o dnia 
zwrotu. Przymusowe ściąganie tytch zasiłków 
następuje w trybie, przewidzianym w przepi
sach o postępowa~iu ~zęłkucyjnym władz 
ska.rbowycll:-

R o z d z I a ł V. 

Władze oraz tryb postępowania. 

Art. 20. (lI IWładzami właściwymi do 
orzekania w spraw~ch zasitków są: 

t) w kraju - zarzl\dy gmin, włdciwe ze 
względu na miej.ce zamieszkania osób, upraw
nionych do zasiłkuj 

2) za iranią - właściwe ' ze' wZ',lędu na 
miejsce zamieszkania osób, zgłaszających pra
wo 'do zasiłku, urzędy ·konsularne Rzeczypo
spolitej 'PoLskiej; orzeczenia ich są os'tateczne. 

(2) Minis,terSip.raw , Wewnętrznych w . poro
zumieniu z Ministrami: Spraw .Zagranicznych, 
Spraw Wój.skowych, Skarbu i Opieki Społeci:
Dej okreś.Ia w drodze , rozporządzenia tryb po
stępowania co do: orzekania o prawie do zasił
ku, asygnowania jego wypłat, prowadzenia wy
kazów zasiłków p.rz)'lZnanych, wstrzymywania 
wypłat i orzekania o obowiązku zwrotu' niena
leżnie pobranych-zasłtków. 

(3) Minister Spraw Wewnętrznych ' moż!;ł 
Vi ' ·drodże rozporządzenia poruczyć wykonanie 
czynności zarządów gmin w zakresie wykona: 

, nia ustawy niniejszej wcałośd lub części rzą
dowym władzom administracji ogólnej; 

Art .. 21. (1) Gmina solidarnie ·z osobami, 
którenieprawnie p,obrały zasiłek, jetlt odpowie
dzialna za straty Skarlbu Państwa" wyniłtłę 
z powodu zawinienia zarządu gminnego lub 
miejskie,g,o, ,który świadomie lub wskutek oczy
wistego ', niedbalstwa uznał okoliczności nie
zgodne z l"ZeczywisŁością albo nie' wziął pod 
uwagę przypllidków, powodującychz~ełne, 
bądz czasowe ' wYgaśnięcie prawa do zasiłku , 
Gmina ma prawo regresu do osób, z kt6rych 
winy wyni'kły straty Skarbu Państwa. 

(2) , Władze nadzorcze orzekają o odpo
wiedzialności gmin w zakresie obowiązków, 
wymienionych w ust. (1). , 

R o z d z i a ł VI. 

Przepisy końcowe. 

Art. 22, " 'Z dniem wejścia w życie ustawy-
niniejszej tracą moc ohowiązu;ącą: , . 

. 1) ustawa z . d.nia 151ip.ca 1920 r. o zabez
pieczeniu' bytu .rQdzinOm-. , osób,. , ' pełniących 

. :oc .. hl 
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ochotnicz", lub obowiązkową służbę wojskową 
(Dz. U, R P. Nr' 62, poz. 403); 

2) uslawa z dnia 22 marca 1923 r. o zasił
kach dla rodzin osób, powołanych na ćwicze
nia wOlskowe (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 246); 

3) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 6 marca 1928 r. o wojskowych 
zasiłkach wojennych (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 
268J. 

Art. 23. Wykonanie ustawy niniejszej po~ 
ruga się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w 

por<numieniu z Ministrami: Spraw Za~ranicz
nych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opiekł 
Społecznej. 

Art. 24. Ustawa niniejsza wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1.': Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: 

. Sławoj Składkowski 

197 
USTAWA 

z , dnia 30 marca 1939 r. 

O wycofaniu urzędów, ludności i mienia z zagrożonych obszarów Państwa. 

Art. 1. Z dniem wybuchu wojny albo za
rządzenia mobilizacji ,oraz w przypadkach, gdy 
tego ' wymagać będzie interes obrony Państwa, 
stwierdzony uchwałą Rady Ministrów, władze 
państwowe mogą zarządzić wycofanie z zagro
żonych obszarów Państwa urzędów, instytucyj, 
ludności oraz mienia. 

Art. 2. Właściwe władze wo;skowe okre
ślają jut w czasie pokoju: 

1) obszar Państwa, z którego wycofanie ma 
w razie potrzeby nastąpić oraz obszar, na któ
ry wycofanie ma nastąpić (obs~ar rozmieszcze-
nia)j " . 

2) urzędy, in'stytucje, kategorie ludności 
i mienia, które w razie potrzeby mają być wy
cofanej 

3) właściwość i za'kres działania władz ror
ganów). powołanych do przyltotowania i prze
prowadzenia wycoIania i rozmieszczenia. 

Art. 3. (1) W)l'Cofaniezarządzają: 
1) do CZ3iSU mianowania Naczelne~o Wo

dza .:-. Minister Spraw Woiskowych, Ministe,r 
Spraw Wewnętrznych i Minister Komunikacji; 

2) od czasu mianowania Naczelne~o Wo-
dza - Naczelny Wódz lub władze i organa woj
skowe przez niego upoważnione. 

. (2) Wycofanie władz centralnych zarzą
dZIa Rada Ministrów po zasięgnięciu o.pinii Na
czelnego Wodza. 

Art. 4. (1) W! zarządzeniu o wycofaniu 
należy określić: 

1) które urzędy i iństytucje, jakie katego.
rie ludności oraz jakie mienie mają być wyco-
fanej . 

2) obszar, z 'którego wycofanie ma nlkstą
, pić oraz obszar rozmieszczenia; 

3) czas, kolejność i środki wycofania. 
(2) W zarządzeniu o wycofaniu należy 

również wska~ać władze (organa), które mają 
przeprowadzić wycofanie, przy czym władze, 
wymienione wart. 3, mogą do przeprowadze
nia wycofania wyznaczyć inne władze, niż ozna
czone na podstawie ąrt. 2 pkt 3). 

(3) Władze wojskowe mo~ą same przepro
wadzić zarządzone wycofanie, jeżeli nie prze
prowadziły go we właściwynl czasie władze 
(organaJdo tego wyznaczone. 

Art. 5. (t) Dla p'rzeprowadzenia wycofa
nia Państwo dostarcza w przypadkach koniecz
nych niezbędnej ilości środków przewozowych. 
Ludności, podlegaiącej wycofaniu. ma być w 
miarę możności Uldostępnione zabranie ze soblł 
jej mienia, w szczególności inwentarza żywego 
oraz niez.będnych środków żywności. 

(2) Państwo zapewnia wy~fanej ludności 
tymczasowe umieszczenie i utrzymanie oraz 
tvmczasowe umiesZ'Czenie wycofanego mienia. 
Zapewnienie utrźymania może być uzależnione 
od przyjęcia przez Posz!czególneosoby wskaza
nego im przez władze zatrudnienia, odpowiada
jC\cego ich kwalifikacjom i stanowi zdrowia. 

Art. 6. {l) Mienie, przedstawiające war
tość naukową, artystyczną lub historyczną, je
żeli nie może być wycofane, powinno być za
be~ieczone na miejscu i zarejestrowane. 

(2) Mienie inne, niż określone w ust. (1), 
nie wycofane ~imo zarządzenia, może być uży
te na potrzeby Państwa. Mienie, 'oie. użyte na 
te potrzeby, należy w miarę możności zabez
pieczyć na mieiscu zwłaszcza, jeżeli przedsta
wia . ono znaczną war~ość dla interesu publicz
nego. 

(3) Mienie nie WY'C,ofane; które nie mOJ.!ło 
być zabe%ipieczone, ani nie zostało użyte na po-
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