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308. 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

. Z dnia 25 maja 1939 r. 
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych. 

. Na podstawie art. 55 IllSt. (1) ustawy kon
stytucyjnej i us,tawy z dnia 13 maja 1939 r. 
o u.poważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
do wydawania dekretów (Dz. U. R P. Nr 44, . 
poz. 285) postanawiam co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 paźd.zJemika 1934 r. 
o osobistych świadczeniach wo~ennych (Dz. U. 
R P. Nr 95, poz. 858) wprowadza się zmiany 
na,stępujące: 

1) ty.tuł roz,porządzenia otrzymuje hrZllllie
.oie: 

ItRozporz~zenie Prezydenta RzeczypoSpo
litej z dnia· 24 października 1934 r. o świadcze
niach osobistych." i 

2) w art. 1 tLst. (2) otrzymuje brzmienie: 
,,(2) Rada Ministrów może Wlprowadzić obo

wiązek świa,dczeń osobistych na całym dbsza- ' 
rze Państwa lUibjego części: 

1) w przypadku gdy tego wymaga interes 
dMony Państwa strwie'l"dzony uehwałą 
Rady Ministrów i 

2) na wniosek Ministra Spraw We'wnętrz
nych, gdy władze administracji ogólne; 
pośrednio współdziałając·e w zarządzo
nych ćwiczeniach wojskowych nie po
siadają o-cLpowiednich środków własnych 
do wykonania zadań, związanych z ty
mi ćw.iczeniami." i 

3) w art. 2 ,ust. (2) otrzymuje brmiqenie: 
,,(2) W przypadku, okTeś\lonyan wart. 1 

ust. (2) pkt 1), ooowtiązek świadczeń osobistych 
trwlit do czasu jego zniesienia 'Przez Radę Mi
nistrów."i 

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,Art. 4. (1) Do świadczeń osobistych ()Ibo

wiązani są wszyscy nUeszkańcy Państwa . płci 

O'bo.j.ga w wieku od. ukończonych lat 17 do ukoń
czonych ,lat 60 z wyjątlcie!m: 

1) osób pełniący,ch czynną służbę · woj-
skową; . 

. 2) osób zwolnionych od czynnej służby 
wojskowej w myśl .art. 121 ust. (2) usta
wy z ' dnia 9 kwietnia 1938 r. o po
wszeclmym obowiązku woiskowym~ (Dz. 
U. RP. Nr 25, poz. 220)i 

3) duchownych wymienionych wart. 50 
ust. (1) ustawy z dnia 9 kWlietnia 1938 r . . 
o powszeChnym obowiązku wojskowym; 

4) posłów na Sejm i senatoTówi 
5) sędzJlów i prokuratoró,w sądów po- ' 

wszechnych; 
6) ftmkcjonarwszów państwowych, pra

cowników prze,dsiębiorstw państwo~ 
wych: "Polskie Koleje Państwowe" 
oraz "Polska Poczta, Telegraf i Tele
fon", pracoW1Ilików Polskiego Monop'J
lu Tytoniowego, Państwowego Mono
polu Spiry,tusowego i Pol-skiego Mono
polu Sołnego, pracowników instytucyj 
ubezpieczeń SiPołecznych i Funduszu 
Pracy z wyjątkiem lekany i personelu 
Eomocniczo-sani tarnego, pracowników 
FranCl\.lsko~.poI:skie,go Towarzystwa Ko
lejowego S. A. w Paryżu, pracowników 
polskich przedsiębiorstw regularnej ko
mtmikacji powietrznej oraz ' praco,wni
kórw 10ŁIllisk, otwartych do użytku pu
blicznego, jak również pracowników ob
sługujących urządzenia przeznaczone do 
utrzymaniabeZipieczeństlWa i porządku 
żegdu.gi powietr.znej i 

7) ~sób korzy,g,tających z pra;wa zakrajo
wości OTaz zawOdowego personelu ob-
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cych urzędów konsularnych i <:złonków I 
kh rodzin, jeżeLi posiadają obywatel
stwo państwa wy;syłaiącego, z zastrze
żeniem wzajemności. 

, (2) Minister Spraw Wojskowych w porozu
mieniu z ,właściwymi minis,trami może w drodze 
rozporządzema podwyższyć dla pewnych kate
'guryj specjaHstów granicę wieku, określoną w 
ust. (1), ,do lat 65."; 

5) a'rt. 5 otrzymuje brzmienie: ' 
"AI'It. 5. ' (1) Swiadczenia oSobiste wykąny

wa się na podstawie po.wołania, które przepro
wadzają pqwiatowe władze adminis.łracii 
ogó:lnej., ' , , 

(2) Sposób i tryb przeprowadzenia powo- ; 
łania określi rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami 
Spraw Woj,skowy,ch i Opieki SiPpłecznej; roz
porządzenie to może przekazać wytkonywanie 

'czynności, określonych w ust. (1), w całości łub 
w części zarządom gmin."; 

6) waTt. 6 ust. (1) otrzymuje brzmienie: 
,,(1) Od wykonywania św.iad<:zeń osobi

stych należy zwolnić: 
1) osoby niezd:olne ,do wykonywania 

świadczeń osobistych wskutek chlOroby 
,lub ułomności fizycznej; 

" 2) cudzoziemcbw stosownie do wzajemno
ści, opar,tej na umowie międ'zynarodo
wej lub fakty.cznie lis,t,niejącej; , ' 

3) kobiety.w czasie ciąży 1 przez 6 tygo,dni 
po odbyciu porodu, kobiety karmiące, 
matki i 1ime kobiety, ' sprawujące pieczę 
macierzyńsiką nad dziećmi w w~eku do 
ukoń.czonych lat 13; 

4) osoby, których powołanie dQ wykony
wa.nia świClldczeń osobistych mQgłoby 
uniemożliwić lub poważnie utrudnić 

, wykonywanie przez nie ' świadczeń rze
czowy<:h." ; 

7) wart. 9 ,ust. (1)ot'rzY'rnuie brzmienie: 
. ,,(1) Powołame do ś,wiadczeń Qsobistych 

nast'Wuje ,'na podstawie zapotrzebowań zgła
szanych przez: . 

1) władze wPiskowe, upoważnione do te
go przez MinisrŁra Spraw Wojskowych; 

2) władze pod1egłe Ministrom: Spraw We
wnętrznych, Spraw ZClIgranicznych, 
Skarbu, Wyznań Religiinych i Oświe
cenia PubHczne>gQ, Rolnictwa i Reform 
Ro'1nych, PTzemyslu i Handlu, Komuni
kacji, Opieki Społecznej oraz Poczt 
i Telegrafów ."; 

8) po art. 11 dodaje się art. 11-a w 
brzmieniu: 

"Art. 11-a. (1) Na osobach zarejestrowa
ny<:h w myś.l art. 11 ust. (1) pkt 1) ciąży OboWdą-
zek meldunkowy. ' 

(2) Obowiązek meldunkowy obejmuje: 
1) obowiązek zawiadamiania o zmianie 

miejsca zamieszkania; , 
2) obowiązek z,głaszania się na wezwanie 

władzy w Siprawach świadczeń os 000" 
stych. 

(3) ROZiporządzenie Ministra Spraw WQj
,skowych w porozumienw .z właściwy;mi mini
strami Qkreśli władze, przed którymi obowią
zek meldunkowy ma być dopełruony, sposób je
go dopełnienia oraz tryb PQstępowania w tych 
sprawach."; , 

9) art. 22 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 22. {1) Rodzinom osób, powołanych 

do świadczeń osobistych na czas dłuższy niż 
,dwa ty,godnie, sł~y prawo ao zasiłków,4>rzewi
dzianych dla rodzin osób, odbywających czyn
ną służbę wojskIOwą, według ty,ch .samych norm 
i zasad. 

(2) Prawo do zasiłku nie słl\1ŻY rodzinom 
osób, które za świad.czenia osobiste pobierają 
wynagrodzenie , wedłqg zasad określonych 
wart. 14."j 

10) w art. 23 skreśla 'się us't. (3); 
11) po ąrt. ~5 dodaje się art. 25-a w 

brzmieniu: 
"Art. 25-a. (1) W czasie wojny Na<:zelny 

Wódz ma prawo stawiania Rządowi wiążących 
postulatów w sprawach świad<:zeń osobistych 

, oraz prawo z,głaszania zapotrzebowań na świw
czenia osobiste na obszarze całego Państwa. 
Prawo zgłaszania za'Potrzebowań służy również 

'władzom (organom) wojskowym wskazanym 
przez Naczelnego Wodza. 

(2) Naczełny Wódz może zas.trzec sobie 
wykonanie na obszarze opeTacyjnym wszyst
~ich lub pewny,ch UJPrawnień, które na podsta
wie rozpQrządzenia niniejszegQ służą poszcze
gólnym ministrom. 

. (3) W czasie wojny, w razie nagłej potrze
by lub na obszarze operacyjnym, na którym 
włClldze administracyjne na skutek dziąłań wo
)ennychnie funkcjonwją; mogą władze, upraw
nione do zgłaszania zapQtrzebowań, kierowaĆ 
zapotrzebowania do zarządu gminy. Gdyby i ten 
siPosób nie dał pewności, że świadczenie będzie 
'Wykonane, mogą władze, lliPrawnione do ' zgła
szania zapotrzebowań, same przeprowadzić po-
wołanie do św,iadczeń osobistych. ' 

(4) Naczelny Wódz drogą zarządzenia mp
że określić również inne zmiany, poza określo
nymi w ust. (3), jakie nalezy ,stosować przy wy
konaniu 'rozporządzenia niniejszego na obsza
rze operacyjnym."; 

12) po art. 26 dodaje ś.ię art. 26-a 
w brzmieniu: 

"Art. 26-a. Kto nie spełnia obowiązku 
meJ.dunkowego, określone,go wart. 11-a lub nie 
zgłasza się na w~zlWanie właściwej władzy, 

podlega karze are,sztu do miesiąca lub 
grzywny do 1.000 zł albo obu ty;m karom 
łą~znie."; 
13) art. 27 ot'rzymuje brzmieni,: 
"Art. 27. (1) Kto nie wykona rozkazu lub 

pole<:ema przełożonego w czasie spełniaJlia 
obowiązku świadczenia osobi:s,tego w zakresie 
wykonania robót lub usług objętych tym Qbo-
wiązkiem, ' , 

podle1ga karze aresztu do miesią<:a lub 
grzywny do 1.000 zł albo obu tym karom 
łącznie. 
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(2) Jeżeli wskutek niewykonania rozkazu 
lub polecenia wynikła sZKoda lub niebezpie
czeństwoznacznej . szkody, 

sprawca podlega karze a1'esztu do 
3 miesięcy lub grzywny do 3.000 zł albo 
obu tym karom ł~CUlie."; 
14) art. 29 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 29. Do orzekania o przestępstwach, 

przewidzianych wart. 26, 26-a, 27 i 28, powołane 
są powiatowe władze administracji ogólnej, jeśli I 
nie zachodzi przypadek dyscyplinarnego uka
rania, przewidzianego rozporządzeniem ńiniej- ' 
szym." . 

. Art. 2. Minister Spraw Wojskowych ogło
si w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
jednolilty tekst rozporządzenia Prezydenta Rze-

czypospoLitej ' z dnia 24 października 1934 r. 
o osobistych świadczeniach wojennyclt z 
uwzględnieniem 2Jmian, wynikających z prze
pisów ogłoszonych przed ,dniem wydania jedno
lite,go teks,tu i z zas,tosowaniemciągłej nurnera
cj,i artykułów. 

Art 3. Wykonanie dekretu niniejszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych i in
nym właściwym ministrom w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych. 

Art 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: / ; Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 

309 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 30 maja 1939 r. 
O obowiązku rejestracji i dosłarczania danych do celówświadczeó osobistych. 

Na podstawie art. 11 ust. (1) rozporządze-I 
ni~ Pr~zydenta Rzecz~<.>spolitejz dnia 2~ paź
dZIernika 1934 r. o sWladczemach osobIstych 
(Oz, U. R. P. Nr '95, poz. 858), zrnieni,one,~o de
kretem P.rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
25 ijtaia 1939 r. (Dz. U. R. P. N~ 48, poz. 308), 

, zarżąd.za się co następuje: ' 

§ 1. 1. Osoby, posiadające umiejętność 
wykonywania czynności zaiwodowY'ch w prze-, 
myśle, handlu, rolnictwie, komunikacji oraz w 
innych dziedzinach pracy, mogą.cych mieć zna
czenie dla obrony Państwa, podlegająobowiąz
kowI rejestrac~i, którą w .stosunku do poszcze-

, gólny<:hkategoryj obowiązanych za.rządza Mi
nister Opieki SlPołecznej w porozumieniu z Mi
nistrami: Spraw Woj,skówych, Rolnictwa i Re
form Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Ko-
munikacji. . 

2. Rejestracji nie podlegają osoby wymie
nione wart. 4 ust. (1) pkt 1) -.:... .7) rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dni·a 24 paź
dziernika 1934 r. o świadczeniach osobistych. 

§ 2. Posiadacze (kierownictwa) instytucyj, 
organizacyj, przedsiębiorstw oraz gospodarstw 
wiei,skich, objętych art. 3 ust. (2) rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź
dziernika 1934 r. o świadczeniach osobistych, 
obowiązani są na zarzą.dzenie Ministra O~ieki 
Społeczmi'i wydane w porozumieniu z Min~stra
mi: Spraw Wojskowy'ch, Rolnictwa i Reform 
Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji 
dostarczyć wszelkich danych niez.będnychdo 
ustalenia, jaki personel jest zatrudniony i w ja
kiej licz.bie jesJ potrze.bny do zapewnienia pra
widłowego funkcjonowania tych instytucyj, or
ganizacyj, przedsiębiórstw i go.spodarstwwiej
skich, w szczególności do wyzyskania kh obec
nej i najwyższej zdolności wytwórczej. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Opieki Społecznej. 

§ 4. Roz;porząd.zenie niniejsze wchodzi 
w żY'cie z dniem ogłoszenia. 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Opieki Społecznej: 

Marian Zyndram-Kościalkow!ki 

310 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 11 maja 1939r. 

o organizacji Poli<;ji Państwowej w powiatach miejskich. 

Na pods'Ławłe art. 17roZiPorządzenia Pre- I wart. 25 ro~porządzenia Prezydenta Rzeczypo
zydenta RzeczypOspolitej z dnia 6 marca 19~ r. spo1itej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Pań
o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. z 1931 ,r. Nr 5, stw()wei. 
poz. 27,) zarządzam co następuje: (2) Organem pracy komendanta miasta jest 

§ l. W miastach stanowiących osobne po
wiaty 4la celów administracji rządowe:j, Policja 
Państwowa sianowi obwody powiatowe, na któ
rych czele stoją komendan'Ci Policji Państwowej 
tych miast. 

§ 2. (1) 1;>0 żadań kOIJlęndanŁów PolicjI 
Państwowej miast należą lun,keje wymienione 

komenda PoHcj~ Państwowej miasta. 
§ 3. (1) W tychmiClJsŁach, w ~tórych funk

cja st~lTosty ,grodzkie'go poruczona jest staroście 
powiatowemu, obowiązki komendanta Policji 
Państwowej miasta pełni mianowany na to sta
nowisko' przez Mini'stra SprClJw Wewnętrznych 
komendant powiatowy powiatu połączonego 
oo'O'bą starosty z miastem. 




