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RZ"CizypOspolitej t dnia 16 lute~() 1928 r.
prawie budówlanym i zabudowaniu osiedli
(Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) roz-
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§ 2. Rozporządzenie niniej,s ze wchodzi
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Minister Spraw Wewnętrznych:

Sławoj SkladkpłP,~1

I

354
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dni~ 14 czerWca 1939 r.
W

.pra,".

ogłoszenia

rozporządzenia Prezydenta
c~ach osobistych.

jGdnolitego tekstu

Na podstawie art. 2 dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o
zmi.anie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych (Dz.U. R. P. Nr 48, poz. 3(8) ogłaszam w
zał~czniku do obwieszczenia niniejsze~o jednolity tekst rozporząldzenia Prezydentru RzeczY'~
pospolitej z dnia 24 października 1934 r. o osobirotych świa·dczeniach woj ennych (Dz. U. R. P.
Nr 95, poz. 858) Z uwzględnieniem zmian, wyn{k,a;jących z ,dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o OSOlbistych ~wiadczenia:ch wojennych (Dz. U. R. P.
Nr 48, pOz. 3(8) i z zastosowaniem ciąg,łej numeracji artykułów.
Minister Spraw Wojskówych: Kasprzycki
Zał4C!Dlk

.
!

do obw. Min. Sp.raw ' Wojsk.
dnia 14 czerwca 1939 r . (pOli!. 3541,
ROZPQJJZĄDZENIE

PREZYDENT A ·.ItZECZYPOSPOLlTEJ
O

iwiad.ozeniach osobistych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji
i \llltawy żdnw. 15 marca 1934 r. o ~powrużnieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej do. wy.dawania roz-

Rzeozypospolitej o

porządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R.
poz. 221) postanawiam co następuje:

świad

P.

Nr

28,

Art. 1.
1. Z c:hwilą wybuchu wojny lub zarządzę
nia mobilizacji powstaje z mocy samego prawa
na obszarze całego Państwa obowiązek ludności
wykonywania n~ rzecz Państwa za wynaigr.odze.
niem robót i usług, bezpośrednio lub poś.reOnio
potrzebnych do obrony Państwa (świadczenia
osobiste) .

2.

Rad·a Ministrów może wprowadzić obona całym obszarze

wiązek świadczeń ' osobistych
Państwa lub jego części:

t

1) w przy.padku gdy tego wymaga interes
obrony Pi1ństwa stwierdzony uchwałą
Rady Ministrówi
2) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrz
nych, gdy władze administracji ogólnej
pośrednio Współdziałające w zarządzo
nych ćwiczeniach wojskowych nie posiadają odpowiednich środków wła .• ,ych do
wykonartia zadań, związanych z ' tymi
ćwiczeniami.

Poz. 354
Art. 2 . .. .

- l. ; Obowią~ek świadcźeń osobistych trwa
przez czas wo·jny albo też przez czas pozosta·wania wojska lub marynarki wojennej (ich czę
ści) w stanie ~inobilizowan ym . Termin ustania
tego obowiązku ogła s za w drodze obwies zczenia
Minister Spraw Wo jskowych.
2. W przypadku, okre ś l()'n ym wart. 1 ust.
2 pkt 1), obowiązek świadczeń osobistych trwa
do czasu jego zniesienia .przez Radę Ministrów.
3. Obowiązek świadczeń osobistych w przypadkach, określonych wart. 1 ust. 2 'pkt 2), trwa
przez czas 36 godzin, licząc od chwili zgłosz en i a
się ,powołanego do wykonywania świadczenia.
Jeśli świadczenie w tym okresie czasu nie może
być wykonane, dbowiązek świadczenia przedłu
ża się .do czasu jego wykonania.
Art. 3.
. 1. $wia.clrczenie os<?bist~ polega na wszelkiego rodzaju pracy ludz,kiej, fizycznej i umysłowej.

2.
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Praca ta może być spełniana na rzecz

I

Państwowego Monopolu Spirytusowego
i Po-lskiego Monopolu Solnego, pracowników instytucyj uhezpiecz.eń · społecz
nych i Fundu.s zu Pracy z wyjątkiem lekarzy i perso·n elu pomocniczo-sanitarne: go, pracowników Francusko~Polskiego
Towarzystwa Kolejowego S. A. w Paryżu, pracowników polskich przedsię
biorstw regularnej komunikacji powietrzne j oraz pra.cowników lotnisk, . otwartych
do użytku publicznego, jak . również
pr.a cowników ob s ługujących urządzenia
przeznaczone ·do utrzymanią, bezpieczeń
stwa i porządku żeglugi powietrznej j
7} , osób korzystających z prawa zakrajowości oraz zawodowego personelu obcych
" 'urzędów konsularnych i członków ich
rodzin, jeżeli . posiadają obywatelstwo
, pa'ństwa wysyłającego, z zastrzeżeniem
wza jemności.
.
c'
2. Minister Spraw Wojskowych w porozu~
mieniu z wła, ściwymi minist,r ami moiŻe w drodze
rozporzą.dzenia podwyższyć dla pewnych kate'g01'yj s.pecjalistów granicę wieku, określoną w
ust. l d.D lat 65.

właJdz rządowych lub samorządowych albo te'ż
na rzecz państwowych, samorządowych lub prywatny~h instytucyj, organizacyj, przedsiębiorstw
oraz ~ospqdarstw wiejskich, które pracują w interesie obrony Państwa.
3. DO' osób, powołanych do wykonywania
ś'Viadczeń osobistych na rzecz instytucyj, organizacyj, przedsiębiorstw or.az, gospo·darstw wiej skich, stosuje się w z.a;kre sie.· wykonywania pracy -:-- jęśli roz.po·rządzenie niniejsze nie stanowi

Art. 5.

L .$wiadczenia osobiste wykonywa się. na .
pOid stawie powołania, które ,przeprowa.dzają ,p o- :
administracji o:gÓlnej.
I wiatowewładze
2. Sposób i tryb przeprowadzenia powoła
I nia określi rozporządzenie Ministra Spraw WeJ
wnętrznych w porozumieniu z Ministrami Spraw
Woj skowy ch i Opieki Społecznej; rozpo-rządze- '
nie to może przekazać wykonywanIe czynności, '
inaczej - przepisy ustaw,o dawstwa o pracy
okre· ślonych w ust. l, w całości lub w części za~
w z·a kresie,l;1stalonym przez Ministrów: Spraw rządom gmin.
Wojskowych i Opieki Społecznej . w porDzumieniu z intereso'wanymi ministr~lIlI.i. .
.
Art. 6.

Art. 4.

1.

Od wykonywania

świadczeń

osobistych

należyzwo1lnić:

t. Do świadczeń osobistych obowiązani są
1) osoby niezdolne. do wykonywania świad"
wszyscy mieszkańcy Państwa płci olbojga w wieczeń osobistych wskutek choroby lub
ku ód ukończonych lat 17 do uikóńczonych lat 60
ułomności fizyc. zn~jj,
z wyj"ątkiem:
.
,
2) ' cudzoziemców stóSó~ie do wzajemności,
1') osób .pełniących. czynną służbę wojskową;
opartej na umo-wie międzynarodowej luh
2) 'osób zwolnionych Dd czynnej' służby wojfaJk tycznie istniejąpej;
skowej w myśl art 121 ust. (2) ustawy
3) kobiety w czasie dąży i przez 6 tygo-dni
z .dnia 9 kwietnia 1938 'r : opowszechpo odby:ciu por.odu, koibie-ty karmiące,
nym obowiąZ1ku wojskowym' (Dz. U. R. P.
Iria-tki i inne komety, .sprawujące pieczę
Nr 2:5, poz. 220) l
.macierzyńską nad dziećmi w wieku do
3) duchownych wymienionych wart. 50 ust. .
ukończonych lat 13;
(1) ustawy z dnia 9kwietnr.a1938 r. opo~
4) osoby, których ;pbwciłanie do wykonywawszechnym obowiąz k u.' woj skowym;
ni,a ' świadczeń, ósób'istych mogłoby ooie- :
4) posłów na Sejm i senatorów;
możliwić ,lu!b poważnie utrudnić wykony.. wanie przez nie ; .s'Wiad'czeń rzec.zowych.
5) sędziów i .prokuratorów sądó\V powszechnych;
.
.
2: " Od wykonywąrii'a iwiadczeń osobistych
,~;', ...
6) funkcjonariuszów paQstwowych, pracow- n'logąbyć zwolnieni:
ników przedsiębio.rstw państwowych:
1) funkcjonariusze 's,a,morządowi i pra'·
"Po-lskie Koleje Państwowe" maz "Po,loownicy państwowych, samorządowych
ska Po:czta, Telegraf i Telefon", pracowlub prywatnych instytucyj, or.g anizacyj,
ników pólskiego MOI).Opolu Tytoniowego,
. przedsiębiorstW oraz gospodarstw wiej-
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skich, które

pracują

w interesie obrony

Państwa;

2) osoby, których powołanie dO' świadczeń
osobistych mogłoby spowodować zagrożenie bytu bądź ich rodziny, ' bądź też
gospodarstwa, rękodzieła, ,przemysłu lub
handlu, stanowiącego źródło ich utrzymania;
.
.
3) osoby odbywające studia;
4) osoby kierujące instytucjami użyteczno
ści puhlicznej o charakterze leczniczym
i opiekuńczym: '. '
3. ' Szczegó,łowe warunki zwolnienia od wykonywania świa·dczeń osobistych, tryb' ipostępo
wania: oraz właściwość władz orzekających
o zwolnieniu określi rozporządzenie . Ministra
SprawWojskO'wych i Ministra Spraw Wewnętrz
nych, wydane w porozumieniu z interesowanymi
ministrami.
Art. 7.
1. Powołanych
należy używać tyllko

do świadczeń osobistych
do robót, odpowiada jących
ich zwyczajnemu zatrudnieniu albo umys,łowemu
lub fizycznemu uzdolnieniu,
2, Od tej zasaldy można odstąpić jedynie
w przypadkach nagłej konieczności, wywO'łanej
działaniami wojennymi lub siłą wyższą, i tylko
na czas rzeczywistejpotrzepy.
.
Art. 8;
Osoby, powołane do świadcze'ń ' osohistych, ma-ją na żądanie władzy stawić się do wykonania świa,dczeni.a ' z posiadanymi w chwili
powołania własnymi narzędziami pracy, należą
cymi do nich środkami przewozowymi, tudziet
inwentarzem pociągowym, niezbędnym dla obsługidoslarczonych przez nie środków przewozowych.
2. Rozporzą;dzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, wydane w powzumieniu z· Ministrem Spraw Wojskowych, określi, które kategorie inwentarza pociągowego będą zwolnione od
obowiązku ich dostarczania celem wykonania
świadczeń.
;;"- ,),'
' 1.

,Art.
Powołanie

9.

do świadczeń osobistych nana podstawie ~ zapotrzebowań, z,głasza~
nych przez:
".
1) władze woj skowe, upoważnione do tego
_przez Minis\raSpraw Wojskowych;
2} władze podległe Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań" Religijnych i Oświecenia
PUlblicznEigl:>,' Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji,
Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów.
2. 'Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojsikowych, wydane w PO'rO'zumieniu z inte.r esowanymi ministra1.

sfępuje

Poz. 354

877

mi, określi właściwość władz (pkt 2)), zgłaszają
cych zapotrzebowania oraz tryb postępowania
w tych sprawach;
Art. 10.
W .przypadku , złoszenia je,dnoczesnegO' zapotrzebowania świadczeń osobistych przez wła~
dze wojs'kowe i inne władze _ państwowe pierwszeństwo ,.,w zaspokojeniu zapotrzebowania.
służy wł:adzom wojskowym.

1. Rada Ministrów może nałożyć już ,w
czasie pokoju:
oho'wiązek zarejestrowania się - na osoby należące do pewnych zawodów i nie
zwolnione w myśl przepisówrozporzą
dzenia niniejszego od obowiązku świad
czeń 'osobistych, jeśli uzna, że' potrze:bnych wiadomości, dotyczących tych osób.
w innej drodze uzyskać nie można;
2) obowiązek dostarczaniawsżelkich da:nych, ,potrzebnych dla ustalenia~ jaki
personel · i w jakiej ilości potrzebny -jest
dla utrzymania ,prawidłowego . funKcjonowania instytucyj, organizacyj, przed~
siębiorstw i gospodarstw wiejskich, wymienionych wart. 3 ust. 2 - na właści
cieli ' (zarządy) tych instytucyj, organizacyj, przedsiębiorstw i gospodarstw, '
2. Rozporządzenie Minis'tta Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu z interesowanymi Iriinistrami, OIkreśłi władze prze.prowadzające rejestrację
(pkt l}) i zebranie danych (pkt 2)) oraz tryb
postępowania w tych sprawach.

n

Art. 12.
1. Na osO'bach zarejestrowanych w myś,1
art. 11 ust. 1 pkt 1) ciąży ohowiąze'k meldunkowy.
2. O~wiąze,k meldunkowy obejmuje:
1) obowiązek zawiadamiania o zmianie miejsca zami~szkaI?,ia;
2)obowiązekz,głaszania się na wezwanie
władzy w sprawachświadczen osobi'·
stych. " ' ,
3, R02;porządzenieMinistra ' Spraw Wojskowych w,pormumieniu z ' właściwymi ministrami określi władze, przed którymi obowiązek meldunkowy ma być dopełnioIłY, sposób jego dopeł
nienia oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Art. -13.
1. Świadczenie ' osobiste wykonywa się za
wynagrodzeniem. ''Obejmuje ono wynagrodzenie
za .pracę, za używanie w czasie wykonywania

poz. 354
_
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·jwUuU;unia.

włafmych narĘędzi, środków przeQta~ inwentl.rZi p04;:iągQwę~o, a dla
wykonywającego świadc:z:enie PO~i Jl1iej~cem Z1ł '

lwi~tów pr~jA~u określi rozporząd~nie

wowwych

stra Spraw Wojskowych i

mieszkania lub p<;>bytu - takżeko-szt zakwaterowania.
2. Wynagrodzenie wypłaca się w pienią
dzach. Za zgodą wykonywającęgo świadczeni'2

w41nymi

wvn",rodz.m~

w

h'Jleł

,3,

nwie

być wy~C()iJle

WllfW4ct

Wt~w(uie wła,d~

l tryb

również

.

pailtęp!lwania

W jp...w.wh r()i2;czeÓ o~etnoid z tytułu

wynagrodzenia za świadczetUa okr~śli r~ządze.
nie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra
Spraw Wewnętrznych, wyd,'a ne w porozumieniu
z interesowanymi mW.trN11i.

..nymi m1niJtr.mi.

wv~ko$ci

5ti.wek wypagro-

dZłlPm m(:)f!.Ilp-r;r;.q~ jftf.eręę.!)w~nł ministrowie
oodłotłvm · Wł..d2;Ml.
.

.
1, Wynil~rod~~Qie .UJ. ~w4dcZęnUł osobiste,
WVł«tnywa.rię na r2;ł:CZ pań.stw6wycb, ~:Hlorządo
wrch l~prywatnycl1 jn~tytu~yj • .o~g.a."i ucył,

pf~e,biębłt}~{itw {)ra.~ iQ~PQ~rst'?' Wlęl,ik)G~, '!Vy.
p~ca,ją tę lnstytucnę/ (lrg.a~I~<u~le, przedsJ,bun ..

łtWf, Of&1;i~pęda.rstw.a. włeu,klę . ~
'~Cl, ustalone! w tddAd~i.ę z'bioręwym

rodzaju pracy.

.

w

wysąk,o.

dla. da.nego

2. Jeżeli U!kład nie określa wysokości wynagrodzenia. ustala lię ;e na podstawie przeciętnych zarobków, pobieranych w danej miej• eowDiliei w d4nei Ifa.łę~j Vracy, WlAd:z;e włdciwe
do Uila:le"ii, WYiQ:k~Cj wyn·ą,grpqg;ęni& 1>kre~Ji
rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej, wy.
dane W porozumieniu ~ intere$Qwa.nvmi mini·
słr.mi.

,Art. 1.6.

t. Pow6łanv d6 świadczeń ~ębłstych ma.
prawO dozWlrotu rzeczywistych k08ztPw 'p~ze
j,f..,.dłl 4rodldem masowego, prz;ewiOZU z mlęjsca
Mmielu;J.u!nią (.poovtu) do miejsca świadczenia.
i g; ,pcwrotem. leżeli odlegJ~ć miejsca zamię$:z;ka~
• (,1'Xlbyłu) e/d miej~c.a świądczenia wynosi w~~
"jnit 10 km.

-

mi~trami.

'

Art. 17.
Za " zniszc:z:enie, uszkodzenie tub utratę
inweotarza
pOOł.8eg(,)W~20, d.ostarezonyeh w 11)y$1 ut, 8 przez
pQwO!łftnego do światłezeń, należy $ię oc!szkodo- .
wani.ę, jeieli ~niszczenie, uazkoc!1;enie ,t1,lb utrata
fi#.s"tąpłły bez jego winy.
, 1.

narzędzi, śrQdk~ J'!''l'~eWQZowych łub

2.

w ty,ch

Właściw.o" ć Władz

i

tt'~ postępowanie.

~p1'aWaCh okreśH r~p6rządzenie

w:apymimlnłstr-ami.

1. WVflAgrnd~ie za świł..dezeni" o!;obiste,
wvk.qłlvw~l\ebezpołrednio ~ rzecz władz rzą
#qwvqh lub ~..ml,;)rz'łdowv.eh. wyplaeaią te wła
d-u wedłlS. ~d,które ołc;reili ra:z:pouądzenie
.MhJi~tr)1, Spraw 'W~łikowycb i Młoidra. Spraw
WewQłtrz1łych. Wy4..04! li( pM~U1JlieJ1iu. :z; inte2, Okreilenie

wYdane

Mini-

Ministr~ Spraw Wew po-l'q~umieniu ~ jpłoreso·

Mini-

'tra Spraw W01sK6wych i Ministra Spraw Wewnętrznych, w·Yldane w porozumieniu '~ inter~1$().-

Art. 14.

,.~w

w:oętn;"y~~

2

.

Act. 18,
ln.wefł~rz podągowy, dostarezOfty w
.art. 8 pr~~ powołanego do świadezeń astr
biJtyeh dla celów wyKOl\flllla świadczenia, Korzysta z bezpłatnej opieki unitarno-weteryułlryjnej ,
l podkown'ctwa.
2. Wydatki ~ tego tytułu pO'llO$zą włąd)!:e, "
instytucje.. ' organizacje, prz~d~i~bjol'stwa lub
gospodarstwa wiejskie,· korzystaie.ce ze świad~
czenia.

myśl

t.

Art. t9.

.

'.J

eżeli wykQnywa j ą.cy osobiste śwja.de~e~
nią napOttyka ną trudJ1Q-5ci w u:z:yskaniu pO<iywię
pią. dLą siebie lub p~szy dla inweptąrz,a ,pocią,gp"
wegtl, ,dostarcżonego ,d o oh~,ługiwania śr04kpw

prżewozowych, korzystający "ze świlldezęnią
obo:wią~ny jest dostarczyć mu na żądanie' P~"
żYWif.mią w naturze dla niego lub p.;l.s~y dl,. in-

wentana,

lub

potrącając równow{ldośe.

potywien.-iir,
za $~d·

'p.ił.8Zy '~ oaletnęgo wynagrQlCl~eftla

czenie. ·
'
" .
2. N9'rmy ,pt>żywięnja.. j ,paszy ora~ ~p~sób
obliczenia równowartości określi rozponildzenie
Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw
Wewnętr:z:nych, wydanę w porozumieniu z inte'·
resowanymi ministrami.

Art. .20.
1.

Osoby,

!POWołape

do

świądczen

ooobi·

wykonywające je pa J;'zęcz władz T;l;ądo
wych lub sam01'zą dowych i korzystają w p-r:z:ypadktt cftorc,bv, p{)Wstałejw c~ie wYkopywania
świa,dczenia, na ko's zt Skarbu Państwa z bezpłal
n.ej pomocy lekarskiej, środków leczniczych
i ~trunkowych oraz leczenia s2;;pitalnego

stych i

Zwrot kosztów przejazdu wypłacają
władze, instytucje, or~anizacje, pr:z:edsiębi'orstwa.
lub gospodarstwa wieJskie, właściwe Id o wypłaty i utrzymania.
wynagrodzenia za świapczenie.
2. bsoby, wylronywające świadc~enia osoi WłaJśę;wość władz i tryb postępowania, bJste na rze~zpańsłwQwycb, samQT:z;ądowych lub
IN spr~wat;h ros~czep :z; tytułu ilą.lęŹJlQści O zwrot , prywa.tp,y~h mstytucyi, QT,~ni~yj, prudsię ..
2.

-'

,

.'

~ U3U=== .

bl'Ontw a:Lbo gospodarstw wiejskich, ,pod!lęgają
na równi z pracownikami danego zakłądu praoy
obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek i;hofOby .
i macierzyństwa, bądi też na równi z pracownikami korzystają ze świadczeń w przy,padku chorąby i macierzyństwa bezpośrednio ze strony zakła.du 'W acy. Jeżeli jednak uszkodzenie zdrowia.
nastąpiło wskutek bezpośredniego oddziaływania
wydarzęń wojennych w czasie wykonywania
świ:idcz~mia, leczenie tych osĆjb odbywąsię na...
' koszt Skarbu Państwa.

~ . ~,

E

.a...2J ,_ ~ ,WLt.Ca

roddn oliób, ocłbyw,ailtcy"h C1:ynpi\ du'tbę wojtych samych tlonu i zaSAd.
4. Prawo do z.ą4iiłku nię &ł~y fod;z;ioom
0>26'0, które ~~§wi3dQ~~nia OjiQQhlłe pobier+ljĄ
$ kowll , według

wyn.ągrQ,dzęqie
ąrt,

ts.

według

~fl,~d

Qkręśhmyeh .w

,Art. ~4.

Pro. .

1. Powołąni dp ~wiąde~eń o~oIbiliitych
wiązani są w cz,asie spełniania tęgo obowiązku

do posłuchu rozk.azom ! poleceniom przełożonych

w zt:l~resie wykonywania robót i usług, objęty~ą
obowiązkiem świadczenia.

Art. ~1.

w

trYbję

i

~.ul u~adąch, okre~lo

30

przez powiatowe wladze administracji ogól- '
nej.

nych w przepisach normujących zaopatrzenie inwalidzik ie osób, które dQz;nały uszkodzenia zdrowia na skutek służby wojskowej.

wykonywając? świadc:z;ęnia osobi!ltę tla l"j!';eG,Z pań. s twowych , !iamqrządOwYch ll,tb
prywatllych instytw::yj, . organizacyj, pr;?;ed~ię
bi9'rtl,t w lub g.pspodar!~tw wiejsldch, po'dlegają
obQWi~kowi tJ'Qęz,pieczenia emerytalnego oraz

Art. 25.

2. Osoby,

Deeyzje władz, wydawane w wvkonaniq
rozporza,dz:enia niniejszego, są na..
tychmiast wykonalne, j~ŻE!1i w dęcy;!;jj łlię jest
wska~anv termin późnięjszy, Wnii'lsiępię Q4WQ~
łania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli władza nie postanowi inaczej.
2. Roszczenia O p·ąlętpo'ści z tytułu wynagrodzenia za świadczenia (art. 13), zwrotu kosztów pr~eją.~qu (·11rt. 16) i Od§zlkWQ'Wllnia (art.
17) mogą być dQcbodzope w dro,dzę ,powpd:<;ŁwA,
słt~QWQgo w ciągu pni 30 od dpią. dQ,rę~~e.nia de ..
cyzji w,łQ~9iwęi
wł@.Qzy, wyd;męj w l in~t~p~H.
. '. .
.
L

postanowień

I[

y;1;w2;pięc~ęnia

od wyp~ów i chor6b zawol;lowych-ną równi z pracownik,Hni danego ząkłt'l d lj.
pracy. Osobom tym służy jednak prawo do zaopatrzenia inwali.dzkiego w myśl ust. l, jeżeli doznały uszkodzenia zdrowia, powodującego utratę
zdolności zarobkowej, wskutek hezpo~redniel go
od,dzlaływani1l wyduzeń wojennych w czasie
wykonywania świadczenia. Z tytułu , jednego
ij~~k()dz;ęnią zdrowia mpżna pobierać tylko, jedJlQ t:aopairzępie, ocls?;kogOWlillię lub rep tę, przy
C~Y1l1
rilzię zhiegu upr~wnięń ~ tytułu tego s~
!1l1~go q~zkQ,d2;enia zdrowiiil słuty owbom upraw~
Jliollym pr~wo wypęrJ.\ upr~wl\ięl\ia 'kor;?:Ylitnięj~
szego.

w

Art. 26.
W~zelkie plilma i dokumenty w sprawacQ
dotyczących świadczeń
opłat

osphil.tych są wnlm: od

skarbowych.

Jeżeli wykonywający świadcze~ia osobish~

Art. 27.

poniós.ł śmierć z powodu bez,pośrednichdziałań
wojęnnych w czasie ' wykonywania świadczenia
osobistego, ppzo:!Łał.a po nim rQd;!;iną ma ~awo

L W ,,~a~ię wQ'iny Nac~ęlny W9d~ ma Pril~
wo &tawiania R~ądO.wi wią;żą~ychposturatów w

Z4.lopątrz;enia w trybie i na zasadach, określ9ny~h w PT;?;ępisach normujących z,aop~trzenie
inwalicl;l;kie osób, które. ,doznały usz;kodzeni.a
gdrowia lub okaJeQ~ęnią. na skutek słwibv woj.

do

sprawach

świadczeń

osohistych oraz prawo

",gł,ą.w

~;>;ania zapotr~ębowań na świ-a.dcz;enia g'~9'bish:
na obszaq:ę c.ałeg(> Pań~twa. Prawo ;>;głAs~nią

'zapotrzehowań

skGwej.

służy również władzom

(Oł'!lll.

nC~
. l) wojskowym wskazanym przez Naezelneg.Q

WodUJ..

, ~rt. 23.
L

-

konywający świadczenia osobiste na u;eQ;Z wł ....
dzy wojskO'wej podleg.ąją llkaraniu dyscyplinarnemu przez wojskowych .pnełolŻonych dyscyplinarnych i według wojskowych przepisów dyscy·
plinarnych, a wykonywający je na rzęcz innych
władz rządowych . lub samorządowych albo też
państwowych, samorządowych lub pr:ywatnyę'h,
instytucyj, Qlrganizacyj, pr;l:edsiębiQł'~tw albo
g;:lSi,poda,rsŁw wiejakich ~ ukaraniu . w myj' Art,

1. Osoby, wykonywające świadć;?;enia osobiste na rzecz władz rZ3,ldowych lub samorządo
wych, które doznały uSl!:kO'dzenia zdrowia, powodującego utratę zdolności zarobkowej z pO'wodu eh()r~by lwb kąlectwa, nahytych W p;asie
i w,kutek wyk('l'f lywania tych świadczęń, będą
UW~1'4ne ~a. inw{l;lidów wQjennych lub inwalidów
wfłjskowych, i służy im prawp. do. zaopatr~ęni.a

inwąHd~kięl!Q

.

W razie naruszenia tego OOttwłl\~'lm, 'WY'"

2.

Rodzinom osób,powolanych do świ,ąd-

!

I

cżeń osobistych na C;?;aS dłuższy niż dwa tygodnie, shJ:iv prawo ,do ~Q§iłk9W, ,pr;;ęwj;~i4nych dl,ll i

.

2. Naczelny Wódz może zastrzec s{)hie wy.
kon,anie na obszarze operacyjnym wszystkich lub
,p ewnych uprawnień, które na podstfl wie fOZP()~
rządzenia ninięjszegQ służl\ poszczególnym miptstrom.

Poz. ·354
3.

Dziennik Ustaw Nr 55

880

W czasie w~jny, w razie nagłej potrze-

sprawca podlega karze aresztu dO' 3 miesię
cy lub grz.ywny dOI 3.000 zł albQ Qbu tym karom
łącznie" .

luą ' na obszarze operacyjnym, na którym
władze aidministracyjne na skutek dział·ańwo
jennych nie funkcjQnują, mQgą władze, uprawniQne dOI zgłaszania zapQrŁrzebowań, kie~Qwać zapQtrzebowania dOI zarządu gminy. Gdyby i ten
sposób nie dał pewności, że świadczenie będzie
wykonane, mQgą władze, uprawnione dOI zgła
szania zapQtrzebowań, same przeprQwadzić PQwQłanie dOI świa. dczeń osobistych.

by

Art. 31.
KtQ, będąc przełOlżonym w zakresie robót
usług, objętych obowiązkiem świadczenia, nadużywa swegQ stanQwis,k a lub je wykQrzystuje

i

bądź na szkOIdę interesu publicznego, bądź wyrządzając jakąkolwiek krzywdę
władnemu,

Naczelny Wódz drQgą zarządz .~nia mQże
określić również inne zmiany, PQ'z a okre!ślQnymi
w ust. 3, jakie należy stQSQwać przy wykQnaniu rozporządzenia niniejszegQ na obszatrZe operacyjnym.
:
4.

swemu

pod-

podlega, niezale'żnie Qd QdpQwiedzialności
karnej na zasadach ogólnych, karze aresztu dOI
3 miesięcy lub grzywny dOI 3.000 zł - albo obu
tym karQm łącznie.

Art. 28.

Art. 32.

KtQ uchyla się Qd obowiązku QSQbistegQ
lub Qd wykonania zarządzeń wy,d anych na zasadzie art. 11,·
podle g.a karze aresztu ,dOI 3 miesięcy lub
grzywny dOI 3.000 zl albQ obu tym karQm łącznie.
.

Do orzekania Q przestępstwach, ,przewidzianych wart. 28, 29, 30 i 31, powo,łane są pQwiatowe władze administracjiog6lnej, jeśli nie za4hodzi przypadek dyscyplinarnego ukarania
przewidzianego rozporzą,clzeniem niniejszym.

świadczenia

Art. 29.

Art. 33.

KtQ nie spełnia Qbowiązku ~eldunkowegQ,
nie zgłasza się na we-

Wykonanie rozpQ'rządzenia niniejszego PQrucza się Ministrom: Spraw WojskOIwych, Spraw
Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu,
Komunikacji, ROIlnictwa i Reform Rolnych, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów - każde
mu we właściwym mu zakresie ,działania i w PQrozumieniu z interesQwanymi ministrami.

QkreślQnegQ wart. 12, lub
zwanie właściwej władzy,

podlega karze aresztu dOI miesiąca lub
grzywny ,dOI 1.000 zł albQ obu tym karom łącznie.
Art. 30.

Art. 34.

1.

KtQ nie wykona rozkazu lub polecenia
przełQżQnegQ w czasie spełniania obowiązku
świadczenia QsobistegQ w zakresie wykonania wbót lub usług objętych tym obowiązkiem,
podlega karze aresztu dOI miesiąca lub grzywny ,do 1.000 zł albo obu tym ,k arom łąćznie.

1. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia.
2. Równocze·śnie tracą mQC obo·wiązującą:
ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. Q osobistych
świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P. Nr 67,
poz. 401) i rO'zporządzenie Prezydenta Rzeczy,p~'spOilitej z dnia l czerwca 1927 r: (Dz. U. R. P.
Nr 51, poz. 456).

2. Jeżeli wskutek nie wykonania rozkazu
lub pQleceniawynikła szkoda lub niebezpieczeń
stWQ znacznej . szkOIdy,

rl

Tłoczon~ z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w ' Warszawie.

Cena numeru ninieisze~o 40 gr. Prenumerata Dziennika
Ustaw R. P. wynosi w 'k raju 8 zł kwartalnie (32. zł
rocznie),
Władze,
urzędy
i instytucje państwowe
oraz władze . samorządu terytor ialnego opłaC'ają 6 zł
kwartalnie (24 zł rocznię ), Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie)
tytułem porta pocztowego,
Prenumeratę wpłacać należy z ' góry przed początkiem każdego kwartału, pół-

rocza lub roku. Zamówienia ' na prenumeratę jak równa numery pojedyncze .wykonywa się jedynie
p:> wplaceniu należności . Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy
do wł.aściwych urzędów poctt'owych niezwłocznie po
otrzymaniu następnego
koleiiJ'ego numeru.
Reklamacji spÓżnionych lub wniesion;ych niewłaściwie nie
nież

'

uwzglę·dnia się .

107895

Wpłaty należy wnosić do P. K. O. na konto czekowe Dziennik Ustaw R. P. Nr 30-130

lub do Redakcji Dziennika Ustaw R. P. w Warszawie, ul.

Długa

50.

