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1. Na

podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1938 r. o poborze rekruta w r. 1938 (Dz. Ust. R. P.
Nr
o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P.Nr 60,
25,
poz. 222), art. 37 ustawy
poz. 455 z 1933 r.), art. art. 40 ust.(2),
41
ust.
dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. Ust. R. P. Nr 25, poz. 2 20)
oraz w myśl
(2) i 196 lit. a ) ustawy z
zarządzeń Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych o przeprowadzeniu poboru głównego w czasie pomiędzy 1 maja
a 3 0 czerwca b. r. wzywam do stawienia się do poboru stosownie do szczegółowego planu poboru niżej wyszczególnionych mężczyzn, a mianowicie:
a) wszystkich mężczyzn, podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, urodzonych w 1917 r.
U w a g a
Od obowiązku stawienia się do poboru wolni są ci mężczyźni rocznika 1917, którzy odsłużyli przed osiągnięciem wieku poborowego ochotniczo całkowity,
ustawowy okres obowiązkowej, czynnej służby wojskowej.
b) mężczyzn, urodzonych w 1916 i 1915 r., którzy przy poborze głównym w roku ubiegłym uznani zostali za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. B);
c) mężczyzn, podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (do 50 roku życia), którzy z jakichkolwiek powodów nie uczynili zadość obowiązkowi stawienia się do poboru;
d) mężczyzn, którzy zostali przyjęci do ochotniczej służby wojskowej, a następnie zwolnieni z tej służby przed odsłużeniem obowiązkowego okresu służby czynnej i przed
osiągnięciem wieku poborowego;
e)
mężczyzn (w wieku do rocznika 1888 włącznie), którzy uzyskali obywatelstwo polskie (od czasu powstania Państwa Polskiego) w drodze nadania, uznania (art. 3 ustawy
z dnia 20.1.1920 r.,
Dz. Ust. R. P. Nr 7, poz. 44) oraz przez przyjęcie urzędu w polskiej służbie państwowej (a rt 4 punkt 5-ty tej ustawy), a którzy dotychczas nie dopełnili
obowiązku stawiennictwa do poboru wojskowego;
f) mężczyzn, którzy złożyli we właściwym czasie do P. K. U. podania o przyjęcie do służby ochotniczej i zostali wciągnięci przez powiatowe władze administracji ogólnej do
list poborowych dla ochotników;
g) mężczyzn, którzy mogą wykazać się dowodami ukończenia w 1938 roku gimnazjów i szkół zawodowych, uprawniających do odbycia skróconej czynnej służby wojskowej.
U w ag a
Od obowiązku stawienia się do poboru są wolni ci spośród
kandydatów na ochotników, którzy służyli już ochotniczo w wojsku i zostali ze służby
zwolnieni w charakterze podchorążych, a którym nie zaliczono tej służby na poczet obowiązkowej służby czynnej.
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2.

Obowiązek stawiennictwa do poboru należy spełnić przed Komisją Poborową, właściwą dla tej gminy, w którejrejestrze
poborowych poborowy został zapisany.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn rejestrem poborowych nie zostały objęte, powinny stawić się do poboru przed tą Komisją
Poborową, w której okręgu w chwili poboru przebywają.
Osoby wymienione w p. 1 lit. g) niniejszego obwieszczenia powinny stawić się do poboru zasadniczo przed Komisją Poborową powiatu,
na którego terenie znajduje się gimnazjum
(szkoła) przez nie ukończona. O ścisłym terminie przeglądu osoby te będą zawiadomione
za pośrednictwem dyrektorów gimnazjów i szkół.
ścisłym terminie przeglądu, wyznaczonym dla poszczególnych gmin i gromad, należy dowiedzieć się we właściwym zarządzie gminy.
Terminy ogólne podane są w przyległym do niniejszego obwieszczenia planie urzędowania Komisji Poborowej.
3 Wszyscy stający do przeglądu obowiązani są stawić się w stanie trzeźwym, wymyci (wykąpani) i w czystej bieliźnie, posiadać
z sobą dokumenty wojskowe i dowody, stwierdzające tożsamość ich osoby oraz stopień posiadanego wykształcenia,
rzemiosła lub zawodu
(ukończenia kursów organizowanych przez L. O P. P., P. C. K., Ubezpieczalnie Społeczne i t. p .) Poborowi, którym przysługuje prawo do
skróconej służby wojskowej, to jest, którzy ukończyli szkołę średnią, powinni na Komisji Poborowej przedstawić świadectwa z ukończenia
danej szkoły lub inny dokument, stwierdzający to prawo, nadto posiadający stopień P. W. powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
Poborowi, zgłaszający prawo do ulgi z art. 57 ustawy o powszechnym ob. wojsk, (duchowni) w okresie poboru głównego, powinni
to prawo udowodnić na Komisji Poborowej, gdyż od osobistego stawienia się przed Kom. Pob. nie są oni wyłączeni.
4
Osoby, które zamierzają starać się po raz pierwszy o odroczenie terminu odbycia czynnej służbywojskowej (art. 59 ustawy
o pow. ob. wojsk.), powinny zgodnie z postanowieniami art. 66 tej ustawy w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później, jak do 14 dni
po uznaniu ich za zdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. A ), wnieść do właściwej powiatowej władzy admin. ogólnej odpowiednio
udokumentowane podanie.
Podania o ponowne odroczenie terminu odbycia czynnej służby wojskowej z tytułów wymienionych w pkt. 1 i 2 art. 59 powołanej
ustawy powinny być wnoszone najpóźniej do 1 lipca 1938 r.
Jeżeli natomiast okoliczności, uzasadniające prawo do ubiegania się o powyższe odroczenie (ulgi) powstały po wymienionych wyżej
terminach, to prośby powinny być wniesione do właściwej powiatowej władzy administracji ogólnej najdalej do 4 tygodni od chwili uzyskania
wiadomości o tych okolicznościach.
Uprawnionymi do wnoszenia podań w tych sprawach są poborowi i ich rodziny, t. j. ojciec, matka, także nieślubna, dziadkowie, babki
oraz rodzeństwo przyrodnie, ślubne lub nieślubne, bracia i siostry oraz ich ustawowi zastępcy.
O
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Do

podania

(art. 59, pkt.

ust. o

1

o

ustawy

o

odroczenie terminu odbycia czynnej
pow. ob. wojsk.), powinien wnoszący

służby wojskowej
dołączyć:

z

tytułu, że poborowy jest jedynym żywicielem rodziny

a)wyciąg familijny na podstawie ksiąg ludności lub ksiąg metrykalnych (rejestrów urzędu stanu cywilnego), obejmujący całą rodzinę poborowego.
W wyciągu tym powinni być umieszczeni wszyscy członkowie rodziny bez względu na to, czy mieszkają razem, czy też oddzielnie. Jeżeli wyciągu takiego z jakichkolwiek
przyczyn nie można dołączyć, należy podanie uzupełnić zaświadczeniem zarządu gminy o ilości członków rodziny z wymienieniem każdego poszczególnego członka
i dołączeniem ich metryk urodzenia;
b) zaświadczenie zarządu gminy o stanie majątkowym, dochodowym i zarobkowym proszącego i jego rodziny. Zaświadczenie to powinno dokładnie wykazywać stan majątkowy
z wyszczególnieniem posiadanych nieruchomości oraz wartości i dochodu posiadanego majątku.
W zaświadczeniu tym powinno być wykazane, czy proszący lub ktokolwiek
z
jego rodziny nie otrzymuje jakichkolwiek wsparć lub zapomóg rządowych, czy też prywatnych.
Do podania o odroczenie terminu odbycia czynnej służby wojskowej z tytułu odziedziczonego gospodarstwa rolnego(art. 59, pkt. 2
pow. ob. wojsk.) należy dołączyć:
a) dowód sposobu nabycia gospodarstwa rolnego, określonego w art. 61 ust. 1 ustawy o pow. ob. wojsk.;
b) dowód, stwierdzający wielkość gospodarstwa w hektarach oraz jego rodzaj (ogrody, grunty orne, łąki, pastwiska);
c) poświadczenie właściwego zarządu gminy, źe poborowy zajmuje się sam prowadzeniem gospodarstwa oraz że dochód
złożonej z 5 osób i nie przekracza trzykrotnie takiego dochodu.

z

gospodarstwa wystarcza

na

wyżywienie jednej rodziny,

Do

podania o odroczenie terminu odbycia czynnej służby wojskowej z tytułu odbywania studjów teoretycznych lub praktycznych
(art. 59, pkt. 3 ustawy o pow. ob. wojsk.) należy dołączyć zaświadczenie zakładu naukowego, do którego poborowy w danym roku szkolnym
uczęszcza, stwierdzające, że poborowy jest uczniem lub słuchaczem rzeczywistym (zwyczajnym) danego zakładu naukowego.
Uczniowie, terminujący w rzemiośle u majstrów i terminujący w handlu, zamiast zaświadczeń zakładów naukowych, powinni dołączyć
poświadczenie stowarzyszenia handlowego lub przemysłowego, potwierdzonego przez właściwą władzę przemysłową, lub zaświadczenie izby
handlowej i przemysłowej. W braku stowarzyszeń i izb handlowych lub przemysłowych, zaświadczenie takie powinna wydać władza
przemysłowa lub handlowa.
5»
Przeznaczenie poborowych i ochotników do skróconej czynnej służby wojskowej z tytułu posiadania wymaganego cenzusu
naukowego zgodnie z postanowieniami art. 51 ustawy o pow. obow. wojsk, dokonywać będą Powiatowe Komendy Uzupełnień z urzędu t. j. bez
wnoszenia podań, na podstawie świadectw, przedstawionych Komisji Poborowej, a stwierdzających posiadanie odpowiedniego cenzusu.
8
Poborowi i ochotnicy, którzy przy poborze zostali uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej, tudzież wszyscy obowiązani
do odbycia tej służby z chwilą ogłoszenia im orzeczenia Kom. Pob. zaliczają się w myśl art. 122 ustawy o pow. ob. wojsk, do stanu
urlopowanych aż do chwili wcielenia ich do szeregów i w myśl art. 76 tej ustawy oraz § 342 rozporządzenia wykonawczego do niej
(Dz .U st.R P .N r 83, poz. 757 z 1934 r.) są obowiązani na wezwanie P.K .U stawić się w formacjach w dniu oznaczonym w karcie powołania.
W myśl art. 67 ustawy o pow. ob. wojsk, poborowi, których prośby o odroczenie lub udzielenie ulg nie zostały do terminu wcielenia
prawomocnie rozstrzygnięte, podlegają powołaniu do czynnej służby wojskowej narówni ze wszystkimi innymi poborowymi i w tym
.
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.

samym terminie.
7
Winni niestawienia się bez uzasadnionych przyczyn przed Komisją Poborową albo wogóle niezgłoszenia się w terminie przed
władzą powołaną do stwierdzenia ich zdolności do służby wojskowej ulegną w myśl art. 99 ustawy o pow. ob. wojsk, karze aresztu do
3-ch miesięcy i grzywny do 3000 złotych albo jednej z tych kar.
O ile wyżej wymieniony czyn został popełniony w zamiarze uchylenia się od służby wojskowej, ulegną oni w myśl art. 103 ustawy
o pow. ob. wojsk, karze więzienia do dwóch lat lub aresztu do lat 2.
Urlopowani, wymienieni w punkcie 6 niniejszego obwieszczenia, winni niestawienia się do wcielenia w terminie wskazanym w karcie
powołania będą karani w myśl obowiązujących wojskowych ustaw karnych. Osoba skazana prawomocnie za jedno z przestępstw określonych
w art. 103—108 ustawy o pow. ob. wojsk, traci możność korzystania z ulg, przewidzianych w art. 59 (art. 62) tej ustawy, ani też nie może
odbywać skróconej czynnej służby wojskowej (art. 51 tej ustawy).
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