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§ 3. W miarę spłaty pożyczki j zmniejszania
sumy ubezpieczenia, w jakiej budowle fabryczne w myśl przepisów Towarzystwa Kredytowego
Przemysłu Polsk,i ego winny być ubezpieczone ze
względu na bezpieczeństwo niespłaconej części pożyczki zwięks a się w odpowiednim stosunku od najbliższego roku kalendarzowego suma ubezpieczenia
tych budowli w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych
m. s1. Warszawy.
się

formalności wyz pod przymusu ubezpieczenia VI Zakładzie
Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy i otrzymania składki przypadającej do zwrotu właściciel
budowli obowiązany jest przedstawić następujące dok'umenty:
a) zaświadczenie Towarzystwa Kredytowego
Przemysłu Polskiego stwierdzające wyso·
kość udzielonej pożyczki, spo·s ób jej spła
ty oraz sumę ubezpieczenia w jakiej budowla w myśl przepisów tego Towarzystwa
musi być ubezpieczona ze względu na bezpieczeństwo udzielonej pożyczki;
b) wyciąg hipoteczny, stwierdz ają cy, że udzielona przez Towarzystwo Kr e dytowe Przemysłu Polskiego pożyczka zo s tała hipotecznie zabezpie czona na budowli;
c) odpis dowc:du ubezpieczenioweg v sh.. - ierdzającego, je bl1dowla wstała ubezpie czona w innym zakładzi e ubezpi e c z eń dop uszczonym do działalno ś ci w Polsce na s umę podaną w zaświadczeniu Towarzys t'wa
Kredytowego Przemysłu Polskiego.
Na zasadzie tych dokumentów Za k ład Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy zmniej sza
w odpowiednim stosunku sumę ubezpieczenia budo. wli i zwraca właścicielowi budowli sk ład kę od dnia
wyłączenia budowli z pod przymusu ub ezpieczenia
do terminu do którego zos ta ła opłacona.

,

§ 4. Celem przeprQiwadzenia

łączenia

Przez czas trwania wyłączenia bu dowli
z pod przymusu ubezpieczenia w Zakła dz i e Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. W arszaw y wła ~ c i c.i el budowli obowiązany jest w ciągu grudnia ka;. dcgo roku
przedstawić temu Zakładowi:
a)zaświadczenie
Towarzystwa Kredy towego
Przemysłu Polskiego na jaką sum ę ub ezpie·c zenia w myśl przepisów
Towarzys t wa
w,i nna być budowla ube z'p ieczona w n as t ę p
nym Toku kalendarzowym ze wz ględu na

§ 5.

bezpieczeństwo

niespłaconej

pożyczki,

b) odpis dowodu ubezpieczeniowego stwierdzającego, że ' wyłączona budowla zos tała
na tę sumę ubezpieczona' do końca na s tęp
nego roku kalendarzowego w innym zakła
dzie ubezpieczeń dQpuszczonym do działal
ności w Polsce.
J eżel.i właściciel budowli nie z.astosował się do
powyższego, to z końcem roku ustaje wyłączenie budowli z pod przymusu ubezpieczenia w Zakładzie
. Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy i Zakład
Ubez'pieczeń Wzaj-e mnych m. st. Warszawy od
1 stycznia roku następnegq . ubezpiecza budowle
w ca'łkowiteLsumie oszacowania.

l
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§ 6. . RO.lporządzeni~ niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

350.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I . OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 25 maja 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoi Ministrem Spra w Wewnętrznych o organizacji
przytułków, domów pracy dobrowolnej
przymusowej.
ści

Na: podstawie art. 30, 31, ustępu 2 art. 32
i art. 33 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 pa ździernika 1927 r. o zwalczaniu że
bractwa i włóczę g ostwa (Dz. U. R. P. Nr. 92, pOIZ. 823)
zarządza się co następuje:
Przytułki.

§ 1. Powiato-w e zwi ą zki komunalne i miasta
wydzielone z powia towe,go związku komunalnego org a nizują i utrzymują odpowiednią ilość p.rzytułków,
zależnie od faktycznych potrzeb.
Wła ś ciwe władze wymieni,onych związków komunalnych powołują na wnio sek P.owiatowej, względ
nie Miejskiej Komisji Opie ki Społecznej patronaty
przytułków z pośród dzi ała czy i o'piekunów społec.z
nych w s k ładzie 3 - 5 członków, uchwalają regulamin patronatu oraz sprawują beZlpośre·dnią . kontrolę
nad gospodarką przytułku .
§ 2. Patronat ma prawo:
a} wglądania
w
prowadzenie
p.rżytułku,
a w szcze g ólności komunikowania . swoich
op inij kierownikowi przytułku, względnie
. sk h dania wniosków i s,po,strzeżeń bezpośredniej władz y kontrolują c ej pr, zytułku -o raz
opinjowania preliminarza budżetowego przytułku i sprawozdań kierowni,ka;
b) współdz ia łania z kiero wn.ikiem przytułku
przy osiąganiu celów, wymienionych wart. 6
rozporz ą dz enia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 paźd z iernika: 1927 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 92, poz. 823) w ramach regulaminu
c)

przytułku;
składania kierownikowi przytułku

motywowanych opinij w sprawie zwalniania z przytułku pensjonarjuszy przymusowo tamże
umieszczonych (art. 10 rozporządzenia Prezydenta R:z eczypospolitej z dni,a 14 paź
dziernika 1927 r. - Dz. U. R. P. Nr. 92,
poz . 823);
d) załączania swoich motywowanych opinij ' do
wniosków kierownika przytułku, składa
nych sądowi w przedmiocie zwolni,e nia pensjonarjusz.a z przytułku w wypadIJu. recydy-
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wy (art. 11 rozporządzenia Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r.
- Dz. U. R. P. Nr. 92, poz . 823).
Członkowie pa,tronatu mają prawo wstl<PU do
przytułku .

•

§ 3. Na czele przytułku stoi kie,r ownik, mianowany przez władzę właściwego związku komunalnego. Kierowni,kowi podlega be~pośrednio cała
gospodarka przytułku i personel.
Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt
gospodarki zakbdu, a nadto zwalnia bądź stawia do
sądu wnioski w przed~iocie zw-o lnienia pensjonarjuszy, umieszczonych przymusowo w przytułku oraz
ma prawo nakładania k ar porządkowych, określo
nych niniejszem rozporządzeniem .
§ 4. W przytułkach umieszcza się osoby, wymienione wart. 8-ym r-ozporządzeni.a Pre zydenta
Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. (Dz.
U. R. P . Nr. 92, poz. 823), bądź na mocy wyroku są 
dowego, bądź decyzji właściwej teryt orjalnie władzy
związku komunalnego, przycz em osoby umieszczone
w przytułku z tytułu opieki społeczne j mają prawo
wychodzenia z pr zytułku or&z pra,w o op'uszczenia
przytułku .

pracy dobrowolnej, wyznaczają na wniosek wojewódzki ch komisyj opieki ~połecznej patronaty domów pracy dobrowolnej z po śród dzia łaczy i opiekunów 1>połecznyc h w sk ładzie 3 - 5 członków oraz
uchwalają regulamin tychże pa.tronatów.
Zakres obowiązków i uprawnień patroanalog,i cznie jak w punktach a) i b)
§ 2 niniejszego rozporządzenia.

§ 9.

naŁówokreśla: się

§ 10. Przepisy § 3 mają analogiczne zastosowanie do kierowników domów pracy dobrowolnej.
§ 11.

Dom pracy dobrowolnej organizuje tapra'cy, które jednocześ nie szkolą pra:cują
cych w pewnem rzemiośle lub fachu, zapewnia
pensjonarjuszom opiekę religijną oraz opiekę i pomoc lekarską, a nieletnim opiekę moralną przez
powołanie do zak ładu specjalnego wycho,w awcy lub
wychowa wczyni.
kied ziały

§ 12. Pr acujący w domu pracy dobrowolnej
zamieszkują w obrębie zakła.du, VI wyjątk'owych wyp adkac h mog ą jednak, za zezwoleniem kierownika,
mieszkać poza zakładem. Zezwolenia te w żadnym
wyp a dku nie mogą być udzielane osobom, wymienionym w punkcie a) § 14.

§ 5. W pr zytułku winny być zorganizowane
roboty odpowiednie do stanu fiz ycznego pensj onarjuszy, stwierdzone,goprzez lekarza, zapewniona opieka
religijna oraz opieka i pomoc lek a,r ska.
Za p racę w war sztatach zakładowyc h pensjonarjusze otrzymują wynagrodzenie w formie premij
pieniężnych. Wysoko ść premii zależy od rodzaju
pracy i wykazanej pilności pensjona.rjusza. Pensjonarjusze niepracujący z powu,du choroby lub niedołęstwa, winni otrzymywać pewną drobną kwotę pieniężną na osobiste wydatki.
Wys-okość premji ustalona przez pos zczególne
związki komunalne podlega zatwierdzeniu wojewody, a w sto sunku do m. st. Warszawy - zatwierdzeniu Minis,t ra Pracy i Opieki Społe czn ej.
- . Ustalone premje m ogą być zmieniane zależn ie
od zmiany warunków.
§ 6. Pensjonarjusze pr zytułku za pr,z ekroczeregulaminu podlegają karom porządkowym,
określonym w punktach a c § 36 niniejszego roz-

nia

porządzenia.

§ 7. Na 14 dni przed opus zczen ~em przytułku
przez pensjonarjus,za, kierownictwo prz ytułku ,O'bowiąza-ne jest zawiadomić o t ęm gminę, zobowiązaną
do trwałej opieki nad opuszczającym przytułek celem roztoczenia nad nim stosownej opieki w myś l
ogólnych przepisów o o'piece społecznej, przyczem
termin 14~dniowy nie obowiązuje w wypadkach opusz-c zenia przy tułku przez pensj'onarjusza przebywająceg'o w przytułku z tytułu ,O'pieki s połecznej.

-

§ 13. Pensjonarjusz e, mieszkający w obrębie
zakładu, w razie przekroczenia regulaminu, pO'dlegają
karom
por-ządkowym ,
wyszczególnionym
w punktach a - c § 36, a nie mieszkający w oorę
bi,e zakła du, karom, wyszczególnionym w punktach
a) i c) § 36. W razie trwałej niepoprawności, pensjona-r jusz domu pracy dobrowolnej podlega wydaleniu, o którem orzeka na wniosek kierownika wła-ści
wa władza zw,iązku komunalnego.

§ 14. Do domu pracy dobrowolnej będą przyjmowani skier-o wani przez właściwą władzę ,związku
komunalnego:
a} żebra'cy i włóczędzy, wykazujący się kartą
zwolnienia z domu pracy przymusowej;
b) byli więźniowie, wykazujący -się kartą zwol- ,
nienia ,z więzienia;
c) osoby u których, na podstawie badania: lekar skiego stwierdz·ono zmniej sz oną zdolno ść do p~acy, w tym stopniu, iż wyklucza
cał kowicie bądź bardzo zmniejsza szanse
otrzyma-nia pracy z wolnego najmu;
d) w razie wolnych miej sc, wszystkie inne osoby, o ile nie mogą uzyskać innej pracy i nie
pobierają

świadczeń

ubezpiec z enłO'wych,

zabezpieczeniowych, emerytalnych bądź inwalidzkich.
Praca warsztatowa w domu pracy dobrowolnej
trwa 8 godzin dziennie.

§ 15.

Pensjon,arjusze domu pracy dobr,O'wolnej

Domy Pracy Dobrowolnej.

otrzymują za swą pracę sto's owne wynagrodzenie,
zależnie od jej rodzaju i wykazanej umiej ę tności i pilno śc i . Niezale żnie od wynagwdzenia mogą być im

§ 8. Wojewódzkie z,wi,ązki komunalne (m. sto
Wa'llSZawa), względnie ,związki międ zy komunalne organizują i utrzymują domy pracy dobrowolnej, sprawują bexpośrednią kontrolę nad gospodarką domów

udzielane premje.
Wysoko ść wynagrodzenia w poszczególnych
domach pracy dobrowolnej określą z'arządzenia Ministra Pra'c y i Opieki Społecznej ua. wni.o sek właści-
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związku samorządowego zaopm)o'w any przez
wojewodę (Komisar-za Rządu m. st. Warszawy).
Mieszkający na mieście otrzymują
oprócz
zwykłej płacy dodatek dzienny równy kosztom dzien-

wego

nego utrzymania 1adnej osoby w domu pracy dDbrowolnej.

Domy Pracy Przymusowej.
§ 16. Zakres obo'w ią z k6w i uprawnień wDjewódzkich związków komunalnych (m. st. Wavszawy,
względnie związków międzyk'omuna lnych) w stosunku dO' domów pracy przymusowej Dkreśla się analogicznie jak w § 8 niniej,s zegD rozporządzenia.
§ 17. Zakres obowiązków i uprawnień patronatów określa się analDgicznie ja k w punktach a)
i b) § 2 niniejsze g orDtzporz ą dz enia , nadto patr'Dnat
załą cza: swoje motywowane 'Opinje do wnios ków kiel"ownika, skład a ny ch sądowi w przedmiocie przedterminowego zwolnienia internDwanych z domu pracy przymusowej (ad . 18 rozp orządz enia P r ezydenta
Rzeczyposp olitej ·z dnia 14 paź dz iernika 1927 r. Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 823).
-§ 18. Przepisy § 3 ma:ją zastosowanie dO' kierDwnika domu pracy przymusowej, z tern, że kierownik doonu pracy przymusowej nie ma prawa bez
decyzji sądu zwalniania inte rn owany ch.
Dla kierDwnika domu pracy przymusowej poza
kw,a lifikacjami ogólnemi, wymaganemidla kierowników za k ła dów opi ek uń c zych , pożą dane jest posiada'nie kwalifikacyj specj alnych, a w s z c z e g ólności
obeznan ie z dz iał em w i ę ziennym . Kierownika domu
pracy przymusDwej zatwierdza Minister P ra cy i Opieki Społe cz n ej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliw oś ci, .

podać dane

Nr. 41.

do wszystkich ważniejszych okoli,c zDane te w r,a zie potrzeby podlez urzędu.
Następnie internDwany podlega oględzinom lekarskim, zostaje wykąpany oraz dostaje ubranie, bieliznę i obuwie zakładowe. Mężczyźni nadto w,i nni
być 'Ostrzyżeni i 'Ogoleni. Rzeczy prywatne internowanego podlegaJją dezynfekcji i dezynsekcji i są Dddawane na przechowanie do magazynu zakładowe
go, bą,dź niszczone, o He ich stan tegO' wymaga.
Z przyjęcia rzeczy ewentualnie zniszczenia: spisuje
się protokół, który stwierdza swym podpisem urzęd
nik oraz sam internowany, D. ile umie pisać, - D ile
zaś nie umie - inna osoDa przez tegoż upoważniona.
Przy opuszczaniu domu pracy przymuso,wej internowany kwituje z Ddbioru złożonych rzeczy i pienię
dzy, zaś D ile rzeczy jego zostały zniszczone - dostaje wzamian inne ubranie, bieliznę i obuwi>E!.
C'O

ności życIowych.
gaiją sprawdzeniu

§ 24. Intemow,a ni w domu pra.cy przymusDwej w,i nni być podzieleni na oddział m ęski i żeński.
Każdy oddział dzieli się ponadto na s ekcje, zależnie
od wieku i sprawowania się internowanych, a mianowicie:
1 sekcja - internowani w wieku od 17 do
21 Jat;
2 sekoja - internowani ·z a żebractwo i włó
częgostwo oraz internowani z art. 4 i art. 35 ustęp 2
r'ozp orządzen ia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14 pa ździernika 1927 r. (Dz. U. R. P . Nr. 92, poz. $23);
3 sek cj'a - krnąbrni i niepoprawni z sekcji 2.
. R egulamin sekcji 3 winien być nc.jsurowszy.
Inte rnowany z sekcji 3 w razie dobrego sprawO'wani,a się m oże b yć przeniesiony do sekcji 2.
Intern owa ni z sekcji 1 nie mo g ą być przenoszeni do sekcji 2 lub 3, - w r azie cię żkich pnekroczeń
v.inni b yć izolowani na czas przewidzia'ny w niniejszem r ozp o rząd z eniu.

§ 19. DO' domu pracy przymusowej przyjmDwani s ą ż ebrac y i włó ozędzy skierowani przez sąd
§ 25. :K;ażdy internowany WIlli en otrzymać
na zasadzie ad. 12 ro zpo.rządz enia Prezydenta Rze- 'Osobne ł óżko 'z po śc ielą, sz afk ę, ręcznik, bieliznę zaczypospolit ej z dnia 14 paźdz iernika 1927 r. (Dz. U . • kła d ową , ohuwi,e i t. p . Internowany odpowiada poR P. Nr. 92, poz. 823) na czas okr eślo ny w wyroku rz ądk o wo za czyst ość 11 stan tych rzeczy.
są d owym, n a dto inne osoby ski,erowane do domu
§ 26. Każdy internowany,o ile stan zdrowia
pra'c y przymus owej b ą dź na mocy wyroku sądoweg o,
jego na to po,z wa1a podlega co tydzień kąpieli,oraz
bądź na mocy zarządz e nia wła dz administra cji ogólnej (władzy p olicy,j nej) w myśl przepisów, objętych powinien co tydzień zmieniać bie l iznę 'osobistą.
Bielizna pościelowa winna: być zmieniana najustępem 2 ad. 35 te g oż rozporządz e nia .
mniej co 3 tygodnie.
§ 20. Za utrzym,anie internowanych, niebędą
§ 27. Internowani w zakładzie winni pozo,s tacych żebrak ami lub w ł ó c zęgami, właści,wy związek
komunalny ut rzymuj ą cy dom pracy przymusowej wać pod st'ałym nadzo['em leka,r za.
Niezależnie od tego każdy internowany winien
otrzymuje stosowne op ła ty (§ 42) w p łaoa ne z budże
tu Ministerstwa Sp r aw i edl iw ości , względnie Mini- być co miesiąc poddany badaniu lekarskiemu,
a w raz,i e potrzeby mieć zapewnioną pomoc lekarską.
sterst'wa Spraw W e w'11 ętrz nyc h.
§21. Dom pracy przymusowej organizuje
działy pracy, które jedn ocze śnie sz kolą pra cuj ących
w odpowiednim rzemiośle lub fachu .

§ 22. Dom pra'c y przymusowej prowadzi kari rejestr internowanych, w e dług wzoru załą
czonego do niniejszego ,rozporządzenia.

t,atekę

pJ.U

§ 23. Każdy internowany ,s kierowany do dopracy przymusowej, przy przyjmowaniu, winien

§ 28.

W razie wypadku lub podejrzenia D chointernowany, do czasu przekazania
go do szpitala, winien być separowany, w tym celu
przy izbie cho,r ych winno być stosowne izolDwane
pomieszczenie.
robę zaraźliwą,

§ 29. CZ'Y'stość i' porządek w domu pJ.'lacy przymusDwe,j winny być ściśle przestrzegane. Prace
z tern związane wykonywają internowani wyznaczani
na k~ejne dyżury.
,

•
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§ 30. Praca warsztat'o wa trwa 8 godzin. W roz·
dnia winny być uwzględnione go,dziny, przeznaczone na naukę, religję i zaspDk,ojenie p otrzeb
kulturalnych. Nadto nieletni winni mieć zapewnianąopiekę moralną przez powołanie do zakła,du specjalnego wychawawcy lub wychowawczyni.
Ścisły r,ozkładdnia ustali regulamin we-

Postanowienia porządkowe.

kładzie

wnętrzny.

§ 35. Za przekroczenia regulaminu wewnętu
nega inte.rnowani podle gają karom porządkowym,
wymierzanym w zależności od okoliczności czynu
i stopnia winy. Internowanym za,sługującym na wyróżnienie z powodu swego nienagannego zachowania się mogą być udzielane ul g! i nagrody.

§ 3.1. Da wynagradzenia za pracę internowanych ma zastosowanie przepis § 15 ust. 1 i 2 niniej- . rO'm
szego 'rozparządzenia, z te m, że na rękę wypłaca się
internawanym X zarobku na drabne wydatki, zaś
y. wynagil"odzenia zapisuje się na ich imienny rachunek, - tę część wynagrodzenia internowani otrzymują przy Dpuszczeniu .domu pracy przymusowej.
§ 32. Osobom obcym wstęp do dDmu pr,a cy
przymusowej bez zezw o,l enia kierownika domu lub
władzy nadz,orczej jest wzbroni'o ny.
Odw,iedza ! ący internowanegO' nie mogą przynosić z sobą do z' akładu żadnych przedmiotów ani żyw
ności bez zezwolenia kierownika, jak również nie
ma1ą prawa komunika,w ania , się z innymi internowanymi.
Z abrębu zakła'du nie może być wyniesiony ża
den przedmiot bez zezwolenia ki.erownika.
§ 33. Przed opuszczeniem domu pracy przymusowej przez ,i nternowaneg,o, kierownictwo domu
pracy przymusawej zobowiązane jest zapraponować
internowanemu umieszczenie w domu pracy dobrowolnej. bądż też zarejestrowanie się w Państwowym
Urzędzie PośredniJCtwa Pracy.
W razie odmowy przez internowanego pójścia
do ,damu pracy dobrDwolnej kierownictwo domu pracy przymusowej zawiadamia na 14 dni przed terminem opuszczenia domu pracy przymusowej przez internowanego gminę, zobowiązaną do trwałej opieki,
celem raztoczenia nad nim stosownej Dpieki w myśl
agólnych prze,p isów o O'piece społecznej.
Powyższe ma również zast osowanie w razie
przedterminO'wego zwO'lnienia internowanego z domu pracy przymusowej przez sąd.
§ 34. Dom pracy przymusowej pasiada włas
ną straż, uzbrojoną, na czele której stoi naczelnik
straży, ,padlegający bezpośrednia kie,r ownikowi domu pracy przymusowej .
Straż pełni służbę wewnętrzną w zakładzie
w zakresie bezpieczeństwa, służbę wartO'wniczą oraz
kO'nwojuje internowanych nazewnątrz .zakładu.
Na: polecenie kierownika domu pracy przymusowej st.raż przeprowadza kontr'olę dzienną i nocną
całegO' zakładu.

Na oddziale żeńskim straż pełnią dozorczynie.
W razie koniecznej potrzeby straż (dozorczyni.e) używa siły dla za'p ewnienia porządku li bezpieczeństwa w obrębie zakładu.
Wniaski o ukaranie internawanych naczelnik
straży , p.rzedstawia kierownikowi domu pracy przymusoweJ.
Szczegółowe przepisy, dotyczą~e organizacji
straży określi regulamin.

Internowani podlegają następującym ka'
naganie;
pozbaw,i eniu ulg;
pozbawieniu prawa razporządzenia zarobkiem, wz ględnie jego częścią na przeciąg
do 4 tygodni;
pozbawie niu zarobku za pracę na czas do
2 tygodni;
twardego ło'ża na czas do 1 tygodnia;
samotnego zamknięc,ia w celi na czas do
2 tygo dni.

§ 36.

porządkowym:

a)
b)
c)
d)
e)
fl

§ 37. Internowani mo gą otrzymywać indywidualnie lub grupami na, stępujące ulg.i i nagrody:
a) pochwała w ,obecności internowanych, ewentualnie łącznie z zćlJpisaniem jej dO' akt personalnych internowanego;
b) polepszenie warunków pabytu;
cl przedstawienie wniosku do sądu o przedterminowe uwolnienie;
d) otrzymanie zapomO'gi lub narzędzi prący
p,r zy zwolnieniu.

§ 38. Kierownik domu pracy przymusowej
prowadzi wykaz wymierzonych kar porządkowych
oraz udzielonych ulg i nagród.
§ 39. Przeciw decyzji kierownika domu pracy przymusowe j. wymierzającej internowanemu karę porz ądkową, internowany może wnieść zażalenie
do właściwej dla danego zakładu władzyzwjązku
komunalnego. Władza ta orzeka ostatecznie.
Zażalenie nie wstrzymuje wykonania kary.
Zawezwanie pomocy policyjnej.

§ 40. W wypadkach zagrażających bezpieczeń
stwu w domu pra cy przymusO'wej kierownik domu
pracy przymusowej powinien wezwać pomoc po·
licyjną.

Przepisy

końcowe.

§ 41. Przepisy szczegółowe, dotyczące pracy
pensjonarjuszów (internowanych) i wynagrodzenia
za nią, opieki lekarski,ej, ducho'wnej i moralnej, nauczania ogólnego [ rzemiosł, odżywiania, odzieży i pomie's zczenia, komunikowania się ze światem zewnętrznym pensjonarjuszy przytułków, umieszczonych w nich przymusowo oraz internowanych w domu pracy przymusowej oraz wszelkich innych kwestyj, związanych z pobytem w zakładzie ustal ają regulaminy wewnętrzne, wydane przez właściwe
związki komunalne.

D~Jennik
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Ustaw. Poz. 350 i 351.

W regulaminie wewnętrznym przytułków, domów pra'c y dobrowolnej i przymuwwej winny być
uwżględnione w miarę możno' ś ci te podstawowe
przepisy ustawodawstwa ochrony pracy, które dają
się pogodzić z cha,r akterem tych z a kładów.
Regulamin domu pracy przymusowej za twierdz'a: Minister Pracy i 'Opieki Społecznej w p orozumieniu z Ministrem Sp.rawiedliwości.

.' pobieranych

~
"

§ 42. Do opłat
za utrzymanie
pensjlo narjuszy (internowa nych) od gmin i ,i ch wysokości, nadzoru li kontroli nad działalnością Oir a z sprawozda'ń zdziałalno Ś'C i i rachunkow ości, kwalif.ika cyj
kierowników i regula minów wewnętrzny ch pr z ytuł
ków, domów pracy dobrowolnej i przymuwwej mają
zastosowanie analo giczne postanowi,e nia dotyc zą ce
instytucyj opiekuńczych, z uw zg lędnieniem postanowień niniejszego rozporządzenia.
W

§ 43. Ro zporządzenie lllnIeJsze
dwa tygodnie po o'głoszeniu.

Minister Pracy i Opieki

Społecznej:

Nr. 41.

6) Miejsce urodzenia i gmina zobowiązana do trwałej ,o pieki
7) Data

przyjścia

do

zakładu
przyjęty

8) Na mocy czyjej decyzji

9) Na jaki okres internowa ny
10) Nagr'o dy i kary dys cyplinarne
11) Dane co do uprze dniej

k a ralności

12) W jakim dzia le był zatrudniony, z jakim wynikiem, sta n psychiczny i moralny
- - -- - -

13) Data fakty cznego opuszczenia zakładu (upływ
termi,nu zamk nięcia, przedterminowe zwolnienie, uciec~_ka) 0)
~~--------------

14) Dane

I dotycz ące okoliczno ści

wskazanych w § 33.

ob owi,ązuje

A. Prysior

351.

Minister Sprawiedliwości: Si. Car

OśWIADCZENIE RZĄDOWE

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo; Składkowski
z Id nia 6 czerwca 1929 r.
Załącznik do rozp. Min. Pracy
i Opieki Sp o ł e c z n e j z dnia 25 maja
1929 r. (po z. 350).

Województwo ••.•

REJESTR INTERNOW ANYCH

,

Niniejszem podaje się do wiadomo ści, że na ży
czenie Rządu Gr eckiego , wyrażone w nocie z dnia
31 ma ja 1928 r oku , i zgo dnie z postanowienia mi punktu 11 Konwenc ji Han dlowej m i ędzy Rzec z ąpospolitą
Pol s k ą a Republiką Greck ą , zawartej w Warszawie
dnia 17 kwie tnia 1925 roku (Dz. U. R. P. Nr. 97,
p oz. 683), K onwencja ta pr z e s tała obowiązywać od
dnia 1 wrze ś nia 1928 roku.

DOMU PRACY PRZYMUSOWEJ

t

"

w ,

.f

KARTA REJESTRACYJNA.

,

Imię

sprawie wypowiedzenia przez Rząd Grecki Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Grecką, zawartej w Warszawie dnia
17 kwietnia 1925 roku.
W

i nazwisko internowanego (także nazwisko panieńskie inte.rnowanej)

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski

1) Wi,ek (data urodzenia), stan cywli lny
2) Zawód
3) Wyznanie
"

*J

W r azie pr ze dtermi nowego uwolnie nia zaz n a c zy ć kto
nad zwo ln ionym w okresie pró bny m; zatwierdzenie, względni e cofn ięci e uwo ln ienia i jego powody.

4) Znaki szczególne

wykonywa ł op iekę

5) Zamó.eszkanie

Warszawa.

Drukarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

6

zł.

Tłcczono

z polecenia Ministra

Oszczędności

N!! 30130.

Sprawiedliwości.

46272 P

Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe opłacaj,
na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału .
Reklamacje z pcwodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urz~dów
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