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cyjnych) i meljoracyjnych; prowadzonych przez 
przedsiębiorstwa i zakłady pracy państwowe i sa
morządowe: 

1) o ile roboty, przy których zatrudnieni są ci 
robotnicy, trwają normalnie, krócej niż 6 miesięcy 
w roku, zaś jeśli idzie o roboty meljoracyjne, krócej 
niż 8 miesięcy oraz 

2) o ile robotnicy ci w ostatnich 12 miesiącach 
przed przyjęciem do wskazanych w paragrafie ni
niejszym robót podlegali obowiązkowi zabezpiecze
nia na wypadek bezrobocia mniej niż 13 tygodni. 

Również nie podlegają obowiązkowi zabezpie
czenia na wypadek bezrobocia ' l"obotnicy sezonowi, 
zatrudnieni w państwowych zakładach zdrojowych, 
z wyjątkiem robotników sezonowych budowlanych, 
którzy podlegają temu zabezpieczeniu z zastrzeż '!
niem postanowień ustępu poprzedniego. 

§ 4. Bezrobotnemu, który pozostawał w sto
sunku najmu pracy w zakładzie pracy, objętym obo
wiązkiem zabezpieczenia w Funduszu Bezrobo:::ia, 
zaś później lub wcześniej w zakładzie pracy, obję
tym zabezpieczeniem we własnym zakresie (§ 2). 
a także bezrobotnemu, który pozostawał w stosun
ku najmu pracy w różnych zakładach, zabezpiecza
jących robotników wę własnym zakresie (§ 2). zali
cza się czas zatrudnienia we wszystkich wymienio
nych zakładach pracy do czas okresu pozostawania 
w stosunku najmu pracy, wymienionego w ust. 1 
art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu 
na wypadek bezrobocia. 

§ 5. Zakłady pracy państwowe i samorządo
we, objęte ust. 1 § 1 i ust. 1 § 2 niniejszego rozpo
rządzenia obowiązane są, pod rygorem odpowie
dzialności według art. 34 ust. końcowego ustawy 
z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia w brzmieniu ustawy z dnia 28 p aździer
nika 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 120, poz. 863), zare
jestrować się we właściwym Zarządzie Obwodowym 
Funduszu Bezrobocia; czynne zakłady pracy powin
ny to uskutecznić w ciągu jednego miesiąca od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zaś za
kłady pracy, powstające po wejściu w życie niniej
szego rozporządzenia ~ w ciągu 2-ch tygodni od 
dnia ich uruchomienia. 

§ 6. Wykon<$1ie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie równocześnie z wejściem w życie ustawy z dnia 
17 marca 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 
18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bez
robocia (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 399). 

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 r. 
w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów 
prac'y państwowych i samorządowych oraz katego
ryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających 
obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobo
cia (Dz. U. R. P . Nr . 27, poz. 192) oraz rozporządze 
nia zmieniające je: z dnia 4 marca 1926 r. (Dz. U. 

R. P . Nr. 25, poz. 147) i z dnia 6 grudnia 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 113, poz. 959). 

Prezes Rady Minisitrów: A. Prysłor 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: H ubicki 

547. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 25 czerwca 1932 r. 

O odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu pań
stwowego na cele rozbudowy miasta. 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. 
P. Nr. 51, poz. 346) i art. 14 ust. 4 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 
1927 r. o rozbudowie miast (Dz. D, R. P. Nr. 42, 
poz. 372) zarządza się co następuje: 

§ 1. Odstępuje się gminie m. st. Warszawy 
pod zabudowę domami mieszkalnemi według progra
mu rozbudowy, zatwierdzonego przez Ministra Robót 
Publicznych w dniu 1 grudnia 1931 r., grunt stano
wiący własność Skarbu Państwa, położony między 
ulicami Klonową, Chocimską i Skolimowską, o po
wierzchni 1658,27 mkw. 

§ 2. Cena sprzedażna gruntu, wymienionego 
w § l, wynosi 109.445 złotych i 82 groszy, która spła
cona zostanie Skarbowi Państwa przez gminę m. st. 
Warszawy w równych ratach rocznych w przeciągu 
5 lat z oprocentowaniem sześć od sta rocznie. 

Pierwsza rata płatna jest przy podpisaniu aktu 
kupna-sprzedaży. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków 
przejęcia względnie nabycia przez gminę m. sL War
szawy gruntu, odstępowanego niniejszem rozporzą
dzeniem, tudzież dalszego użytkowania tego grunŁu
porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor 

Minister Skarbu : Jan Piłsudski 

548. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 14 kwietnia 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagra
nicznych, Ministrem_Spraw Wojskowych i Ministrem 
Pracy i Opieki Społeczne; o dokumentach upoważ-

niających do przekraczania granicy. 

Na podstawie art. 2 ust. ostatni rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 
1927 r. o granicach państwa (Dz. U. R. P . Nr. 117, 
poz. 996), art. 6 ust. ostatni rozporządzenia Prezy-
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denta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. 
o emigracji (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 799), oraz 
art. 20 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
lih:j z dnia 12 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach (Dz. 
U. R. P. Nr. 83, poz. 465), zarządza się co nastę-
puje: 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. O ile rozporządzenie mmejsze (§ 3 
i §§ 19 - 25) lub przepisy specjalne nie stanowią 
inaczej, dokumentami upoważniającemi do przekra
czania granicy są: 

a) dla obywateli polskich, paszporty wysta
wione przez właściwe władze polskie, 

b) dla cudzoziemców, paszporty wystawione 
przez władze tego państwa, którego są oby
watelami, zaopatrzone w zezwolenie (wizę) 
władzy polskiej, wymagane w myśl rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 12 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 465). 

§ 2. Dokumenty przewidziane w § 1 upowa
żniają w terminie swej ważności: 

a) do przekraczania granicy w miejscach ozna
czonych w dokumencie lub określonych spe
cjalnemi przepisami, odnoszącemi się do po
szczególnych rodzajów ruchu granicznego, 
a w braku takiego ograniczenia przez 
wszystkie punkty przejściowe otwarte dla 
ruchu osobowego, 

b) do udawania się na obszar oznaczony w do
kumencie lub określony specjalnemi prze
pisami, o których mowa w punkcie po
przednim. 

§ 3. 1. Organa kontroli paszportowej nie do
puszczą do przekroczenia granicy osób, przybywają
cych na granicę państwową bez ważnego dokumen
tu upoważniającego do przekroczenia granicy, a nie
zwolnionych od obowiązku posiadania takiego do
kumentu. Osoby wjeżdżające do Rzeczypospolitej 
bez dokumentu upoważniającego do przekroczenia 
granicy, mogą być jednak przepuszczone przez gra
nicę, jeżeli udowodnią, że posiadają obywatelstwo 
polskie. 

2. Organa kontroli paszportowej sprawdzają 
dokumenty tylko pod względem formalnym, nato
miast nie mają prawa badać, czy zachodzą warunki, 
od których zależy uzyskanie dokumentu lub wizy. 
Jeżeli jednak są im wiadome fakty, które by czyniły 
niedopuszczalnemi wyjazd lub przyjazd posiadacza 
dokumentu, wówczas organa kontroli paszportowej 
mogą nie dopuścić podróżnego do przekroczenia gra
nicy, po zasięgnięciu decyzji starosty właściwego dla 
punktu przejściowego. 

II. Paszporty. 

§ 4. 1. Paszporty dla obywateli polskich dzie-
lą się na: 

al jednoosobowe lub rodzinne, 
b) zbiorowe, 
c) dyplomatyczne, 
d) służbowe. 
2. Do wysŁawiania paszportów używa się dru

ków urzędowych według załączonych Wlorów (Nr. l, 

2, 3). Do paszportów mogą być dołączane kartki dla 
celów statystycznych. 

§ 5. 1. Władzami właściwemi do wystawiania 
paszportów wymienionych w § 4 ust. 1 p. a) i d) są: 
na obszarze Rzeczypospolitej powiatowe władze ad
ministracji ogólnej a zagranicą właściwe polskie 
urzędy konsularne lub dyplomatyczne. Władze te 
nazywane są w niniejszem rozporządzeniu władzami 
paszportowemi. 

2. Miejscowo właściwą jest ta władza, w któ
rej okręgu ·osoba, starająca się o paszport, posiada 
miejsce zamieszkania a w braku miejsca zamieszka
nia ta władza, w której okręgu dana osoba przeby-
wa. 

3 . Władza paszportowa miejscowo niewłaści
wa może wystawić paszport tylko wyjątkowo, w ra
zie konieczności pilnego wyjazdu, gdy udanie się do 
właściwej władzy jest dla osoby, starającej się 
o paszport szczególnie utrudnione lub spowodowało
by zwłokę, udaremniającą · osiągnięcie celu podróży 
a zawiadomiona o tern władza właściwa nie sprzeci
wi się wydaniu paszportu. 

4. W wypadkach zasługujących na szczególne 
uwzględnienie, w których osiągnięcie powyższej 
zgody na czas nie byłoby możliwe a poza tem ist
nieją wszystkie warunki wymagane do wystawienia 
paszportu w myśl §6 i niema przeszkód w myśl 
§§ 7 i 8, władza paszportowa miejscowo niewłaści
wa może samodzielnie wystawić paszport, zawiada
miając o tem niezwłocznie właściwą władzę. 

§ 6. 1. Kto pragnie uzyskać paszport winien .. 
wnieść odpowiednią prośbę do właściwej władzy 
pas.z.p ortowej, przedstawiając zarazem: 

a) dowód pozwalający stwierdzić obywatel
stwo polskie, 

b) dowód zamieszkania w miejscowości, nale
żącej do okręgu działania władzy paszpor
towej (§ 5 ust. 2), 

c) dwie jednakowe fotograf je osoby, na której 
nazwisko paszport ma być wystawiony, nie
naklejone, o rozmiarze około 4 Ye X 6 cm., 
przedstawiające dokładnie twarz bez na~ 
krycia głowy i umożliwiające stwierdzenie 
tożsamości przedstawionych na nich osób. 

2. Osoby, wyjeżdżające z granic Rz.eczypospo
litej ci podlegające powszechnemu obowiązkowi woj
skowemu winny oprócz dokumentów wymienionych 
w ust. 1 przedstawić dowód, że ze względu na prze
pisy o powszechnym obowiązku wojskowym niema 
p rzeszkód na wyjazd ich za granicę; osoby zaś, wy
jeżdżające do krajów zamorskich, z wyjątkiem osób 
wymienionych wart. 1 ust. 3 p. a) i b) rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 paździer
nika 1927 r. o emigracji (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 799), 
winny ponadto przedstawić jedno z zaświadczeń wy
mienionych w §§ 26 i 27 niniejszego rozporządze-
ma. 

3 . Władza paszportowa może przed załatwie
niem prośby zażądać dodatkowo wyjaśnień i doku
mentów, potrzebnych do stwierdzenia dopuszqalno
ści wydania paszportu. Władza ta może również 
zwolnić od przedstawienia dowodów wymienionych 
w ust. l p . aj . jeżeli dane o których mowa w tym 
punkcie, są władzy znane lub wynikają niewątpliwie 
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z innych o!<oliczności. To samo uprawnienie przy
sługuje władzy w s Łosunku do osób podlegających 
powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. 

,§ 7. Władza odmówi wydania paszportu na 
wyjazd z Rzeczypospolitej: 

a) jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż 
wydanie paszportu na wyjazd zagranicę mo
że zagrażać dobru państwa albo bezpie
czeństwu, spokojowi lub porządkowi pu
blicznemu, 

bl osobom, klóre w myśl prawa cywilnego 
znajdują się pod władzą osób innych a nie 
przedstawią dowodu, iż otrzymały ud nich 
względnie od właściwego sądu opiekuńcze
go pozwolenia na wyjazd, 

e) osobom, mającym odbyć karę pozbawienia 
wolności oraz osobom poszllkiwanym w ce
lu wykonania nakazu aresztowania lub do
prowadzenia, wydanego przez władzę są
dową lub administracyjną w postępowaniu 
o przestępstwo zagrożone pozbawieniem 
wolności. 

§ 8. Władza może odmówić wysŁawienia pa
szportu, jeżeli osoba slarająca się o paszport, ma pod 
swoją pieczą inne osoby, a istnieje uzasadnione przy
puszczenie, iż wyjeżdżając nie zapewni im dosta
tecznej opieki. 

§ 9~ Przy wydaniu paszporlów osobom, pod
legającym powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, 
mają zastosowanie oprócz niniejszego rozporządze
nia również przepisy §§ 449 do 473 rozporządzenia 
wykonawczego z dnia 16 marca 1930 r. (Dz. U. R P. 
Nr. 31, poz. 270) do uslawy o powszechnym obowiąz
ku wojskowym. 

§ 10. 1. Do paszportu wyst awion ego dla jed
nf'~j osoby mogą być , w wypadku odbywania wspól
nej podróży, dopisani: 

a) żona , w paszporcie męża, . 
bl dzieci, nie mające jes zcze lil<ończonych 16-tu 

laŁ, w paszporcie mil t.ki, ojca lub opiekuna, 
el rodzeństwo, :nic mające jeszcze 16-lu lat , 

w paszporcie pełnolelniego brata lub sio 
stry. 

2. Dzieci, mające ponad 16 la l jak również nie 
mające ukończonych 16-tu lat, lecz odbywające po
dróż nie w towarzystwie osób wymienionych w ust. 1 
p . a) i c), muszą mieć osobne paszporty. 

§ 11. 1. Paszporty mogą być wystawiane na 
okres najwyżej trzechletni i w czasie swej ważności 
upoważniają do wielokrotnego przekraczania gra nicy 
państwowej oraz do udawania się zagranicę do kraju 
lub krajów wskazanych w paszporcie. 

2. Władza paszportowa może ograniczyć za
równo okres ważności paszportu jako też ilość do
zwolonych przekroczeń granicy. 

§ 12. Kraje, na które paszport jest ważny, 
oznacza władza, wystawiająca paszport, w odpo
wiedniej rubryce książeczki paszportowej jednym 
z następujących sposobów: 

a} "Wszystkie kraje w Europie i poza Europą", 
b) "Wszystkie kraje europejskie", 
c} "Wszystkie kra.i.e europejskie z wyjątkiem 

•••••••••• ł 

d) " ...............•.. , 
(wymienić kraj do którego wyja1:d 

następuje) 

§ 13. W miejsce zaginionego lub zniszcżonego 
paszportu, wystawionego przez władze polskie, wła
ścicielowi może być wysŁawiony bądź duplikat przez 
władzę, która wydała pierwotny dokument, bądź 
też - stosownie do okoliczności - wydany , nowy 
paszport, . przy zasŁosowaniu zwyczajnego postępo~ 
wania, obowiązującego przy wydawaniu dokumentu 
na przekroczenie granicy. 

§ 14. 1. Przed upływem swej ważności, pasz
port może być przedłużony względnie, po upływie 
ważności, wznowiony przez właściwą władzę na dal
szy okres najwyżej dwuletni, przyczem łączny czas 
ważności od chwili wystawienia paszportu nie może 
przekroczyć 5 lat. 

2. Na prośbę interesowanej osoby, może być 
przed~użoną ważnosc paszportu, wystawionego 
z krótszym terminem niż przewidziany w § 11 ust. I, 
jak również mogą być uchylone lub złagodzone ogra
n!czenia co do ilości dozwolo,nych przekroc,zeń. gra
nIcy. 

Zmian powyższych dok'Onywa władza, ' ktMa 
wystawiła paszport, przyczem postanowienia § 5 
ust. 3 i 4 mają odpowiednie zasŁosowanie. 

3. Ważność paszportu, wyshlwiopego przez 
władze krajowe, i terminem krótszym niż przewi
dziany w § 11 ust. l, może samodzielnie przedłużyć 
urząd konsularny, w którego okręgu prżebywa dana 
osoba, jeżeli niedające się przewidzieć wypadki np. 
obłożna choroba, przerwa komunikacji i t.p. unie
możliwiają powrót, do kraju w terminie ważności 
paszportu. 

§ 15. L Zarówno przy przedłużaniu i wznawia
niu ważności jak i przy wystawianiu nowego pasz
portu w miejsce dawnego (§§ 13 i 14 ust. 1), władza 
winna zbadać czy właściciel nie utracił warunków 
potrzebnych do uzyskania paszportu (§§ 6,7 i 8). 

2. Władza, która paszport wystawiła winna go 
unieważnić względnie spowodować jego unieważnie
nie, j eże li zajdą lub staną się wiadome istniejące już 
przed wystawieniem paszportu okoliczności, uzasad
niające odmowę wydania paszportu. 

3. W wypadkach przewidzianych w usL 2, jeśli 
zwłoka grozi niebezpieczeństwem, każda inn,a wła
dza paszportowa może zatrzymać tymczasowo p~sz
port, zawiadamiając . o tem równocześnie właśdwą 
władzę, do której należy ostateczna decyzja; ' . . 

§ 16. 1. Zbiorowe paszporty przewidziane 
w § 4 ust. 1 p. b) mogą otrzymać grupy składające 
się co najmniej z 10-ciu osób, odbywające wspólną 
podróż za granicę, jeżeli podróż zostanie uznana za 
posiadającą znaczenie dla interesów państwowych, 
gospodarczych, kulturalnych lub społecznych. 

2. Zbiorowe paszporty mogą być wystawiane 
na czas nieprzekraczający dwóch miesięcy i nie mo· 
gą być przedłużone. 
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3. Jeden paszport zbiorowy może obejmować 
nie więcej niż 50 osób; jeżeli grupa osób, zamierzają
ca odbyć wspólną podróż, obejmuje więcej niż 50 
uczestników, wówczas organizatorzy powinni po
dzielić uczestników na mniejsze grupy, liczące nie 
więcej niż po 50 osób i uzyskać paszporty zbiorowe 
dla każdej z tych grup oddzielnie. 

4. Wojewódzka władza administracji ogólnej, 
w którejo.kręgu organizuje się podróż, decyduje o wy
sławieniu zbiorowego paszportu i wyznacza do za
łatwienia sprawy podległą sobie powiatową władzę 
administracji ogólnej . 
, 5. Przy wystawianiu paszportów zbiorowych 
mają odpowiednie zasŁosowanie przepisy, zawarte 
w § 6 ust. 1 p. a) oraz w § 7; przepisy zawarte w § 6 
ust. 1 p. bl. c) i ustępie 2 oraz w § 8 stosują się 
tylko wówczas, gdy pobyt za granicą ma trwać dłu
żej niż 4 tygodnie. Natomiast każda osoba objęta 
zbiorowym paszportem musi posiadać właściwy do
wód, zaopatrzony w fotografję, stwierdzający jej toż
samość i mieć go przy sobie w czasie trwania po
dróży. 

6. Potrzebne załączniki i poświadczenia (punkt 
5) winni organizatorzy przynajmniej na 10 dni przed 
zamierzonym wyjazdem przedstawić władzy, wyzna
czonej do wystawienia paszportu zbiorowego. 

§ 17. 1. Paszporty dyplomatyczne wystawia 
!Ministerstwo Spraw Zagranicznych na drukach we
dług wzoru, podanego w załączniku Nr. 3; przysłu-
gują one: . 

a} Głowie Państwa, 
b) Członkom Rządu, Podsekretarzom Stanu, 

Generalnemu Inspektorowi Sił Zbroinyco, 
Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Pań
stwa, Szefowi Sztabu Głównego, Szefowi 
Kancelarji Cywilnej Prezydenta Rzeczypo
spolitej oraz Marszałkom Sejmu i Senatu, 

c) Kardynałom, 
d) urzędnikom etatowym I kategorji Minister

stwa Spraw Zagranicznych i urzędów temu 
Ministerstwu podległych, 

e) kurjerom dyplomatycznym, 
f) byłym Ministrom Spraw Zagranicznych, 

g1 żonom i nieletnim dzieciom osób wymienio
nych pod a), bl. dl. f). 

2. Minister Spraw Zagranicznych może w wy
jątkowych wypadkach polecić wystawienie paszpor
tu dyplomatycznego również osob.om niewymienio
nym w ust. l, jeżeli wymagają tego względy natury 
państwowej. .' 

§ 18. 1. Paszporty służbowe na drukach we
C!ług Wz.oru Nr. 1 wystawiają: 

al władze wymienione w § 5 ust. 1 dla osób, 
wyjeżdżających za granicę w charakterze 
urzędowym z polecenia władzy państwowej, 

. b) Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla 
swych urzędników, którym nie przysługu
je prawo otrzymania paszportów dyploma
tycznych na zasadzie § 17 oraz dla innych 
osób, delegowanych za granicę przez to Mi
nisterstwo. 

. 2. Władza, wystawiająca paszport służbowy, 
umieszcza na pierwszej stronie paszportu stempel 
z napisem "Służbowy- Service" oraz pieczęć urzę
dową i podpis. 

III. Inne dokumenty upoważniające do przckraeza
nia granicy. 

§ 19. Za dokumenty upoważniające do prze
kroczenia granicy uzna je się oprócz paszportów: 

a) przepustki i legitymacje graniczne oraz do
kumenty podróży, wydawane na podstawie 
umów międzypaństwowych, 

b) dok4menty, posiadane przez cudzoziemców 
i zastępujące paszport zagraniczny w myśl 
przepisów kraju przez który zostały wysta
wione o ile są zaopatrzone w wizę polską, 

c) dowody tożsamości dla cudzoziemców, wy~ 
stawione przez krajowe władze polskie. 

§ 20. 1. Przepustki i legitymacje przewidzia
ne w § 19 p. a) są wystawiane w myśl obowiązują
cych umów międzynarodowych: o urządzeniu i utrzy
maniu granicy, o ułatwieniach w małym ruchu gra
nicznym, turystycznych, komunikacyjnych i innych. 

2. O ile wyżej wspomniane umowy nie stano
wią inaczej, przepustki i legitymacje, wymienione 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, uprawniają do prze
kraczania granicy w punktach w nich wymienionych 
i do udania się na obszar w nich określony. 

§ 21. Cudzoziemcom, którzy nie mogą uzyskać 
od swoich władz państwowych właściwych doku
mentów mogą być wystawione przez powiatowe wła
dze administracji ogólnej dowody tożsamości, wymie
nione w § 19 p. c) (wzory Nr. 4 i 5) . Dowody te upra
wniają do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej 
tylkó przy wyjeździe, o ile nie zostapą zaopatrzone 
w zezwolenie (wizę) na wjazd do Rzeczypospolitej 
(§ 1 p. b). 

§ 22. 1. Pas,ażerowie statków, zawijający z za .. 
granicy do portów polskich, nieposiadający doku
mentów upoważniających do przekraczania granicy 
Rzeczypospolitej, mogą wysiadać na ląd tylko po 
uprzedniem uzyskaniu od powiatowęj władzy admi
nistracji ogólnej przepustki lądowej i pasażerskiej 
(wzór Nr. 6). Przepustka taka jest ważna tylko w 
czasie postoju statków w porcie i nie uprawnia wła. 
ściciela do wydalania się poza obręb portu oraz mia
sta portowego. 

2. Przepustka może być wystawiona, jeżeli 
względy bezpieczeństwa lub poq;ądku publicznego 
nie sprzeciwiają się jej udzieleniu, a cudzoziemieC 
posiada bilet dalszej podróży, dowód stwierdzający 
jego przynależność państwową oraz poświadczenie 
kapitana statku, że jest pasażerem statku. 

3. Jeżeli posiadacz przepustki lądowej pasa
żerskiej zamierza się wydalić poza obręb portu oraz; 
miasta portowego, obowiązany jest zwrócić się o stQ
sowne zezwolenie do powiatowej władzy administra
cji ogólnej. 

§ 23. 1. Członkowie załogi statków, zawija
jących z zagranicy do portów polskich, mogą W cza-
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sie postoju statku wysiadać na ląd i poruszać się 
swobodnie w obrębie portu i miasta portowego, 
choćby nie 'posiadali dokumentu, upoważniającego 
do przekraczania granicy Rzeczypospolitej, jeżeli 
wylegitymują się dowodem, stwierdzającym ich za
jęcie jako członków załogi. 

2. Jeżeli względy bezpieczeństwa lub porząd
ku publicznego tego wymagają, właściwa powiato
wa władza administracji ogólnej może w poszczegól
nych wypadkach uzależnić wylądowanie członków 
zał,ogi o,d uzyskania przepustki marynarskiej (wzór 
Nr. 7). 

3. Przepustka marynarska może być wydana 
członkom załogi na podstawie dowodu stwierdzają
cego przynależność do załogi statku i zezwolenia ka
pitana statku na opuszczenie statku. 

4. Postanowienia zawarte w § 22 ust. 3 mają od
powiednie zastosowanie również do członków zało
gi statków. 

§ 24. 1. Jeżeli cudzoziemiec z;;tmierza przeje
chać przez obszar Rzeczypospolitej Polskiej a z 
usprawiedliwionych powodówJJoie zdążył uzyskać 
wizy przejazdowej w Konsulacie Rzeczypospolitej 
zagranicą, powiatowa władza administracji ogólnej, 
właściwa dla danego granicznego punktu przejścio
wego, może - za pośrednictwem organu granicznej 
kontroli paszportowej - wydać zezwolenie na prze
kroczenie granicy w celu przejazdu przez ten obszar. 

2. Zezwolenie na przekroczenie granicy, o któ
rem mowa w ust. l, wystawione według wzoru Nr. 8, 
może być wydane z ważnością do dwóch dni, licząc 
od chwili przekroczenia granicy, jeżeli: 

a} podróż odbywa się koleją i przekroczenie 
granicy nastąpi na jednej z granicznych sta
cyj kolejowych, otwartych dla międzynaro
dowego ruchu osobowego, 

b) cudzoziemiec wykaże się ważnym paszpor
tem swego państwa, zaopatrzonym w wizę 
kraju, do którego się udaje względnie wizę 
przejazdową jednego z krajów, sąsiadują
cych z Rzecząpospolitą, przez który musi 

, przejeżdżać oraz biletem jazdy ważnym na 
bezpośredni przejazd do kraju przeznacze
nia, 

c) władza uzna, że pobyt jego na obszarze Rze
czypospolitej może być dopuszczony bez 
szkody dla dobra państwa. 

§ 25. 1. Ze'zwolenie na przekroczenie granicy, 
o którem mowa w § 24, może być odmówione oby
watelom kraju, który w analogic7ónych wypadkach 
nie stosuje wzajemności względem obywateli pol-
skich. . 

2. Od obowiązku posiadania ,obcej wizy wja
zdowej względnie przejazdowej, o których mowa w 
§ 24 ust. 2 p. b), zwolnione są osoby, które po prze
jeździe przez obs'zar Rzeczypospo.1it,ej - przejeż
dżają przez kraj względnie udają się do kraju, który 
takich wiz od nich nie wymaga. Od posiadania wiz 
wjazdowych zwolnione są także osoby, które po 
przejeżdzie przez obszar wymieniony powyżej po
wracają do kraju macierzystego. 

IV. Paszporty dla emigrantów. 

§ 26. Osoba, wyjeżdżająca zagranicę w celu 
poszukiwania lub wykonywania pracy zarobkowej, 
w celach osadnictwa lub w celu udania się do swego 
małżonka, krewnych lub powinowatych, którzy już 
poprzednio wyemigrowali, albo wyjeżdżająca razem 
z emigraritem, jako członek rodziny, winna w celu 
otrzymania paszportu zagranicznego przedstawić, 
oprócz dowodów, wymienionych w § 6, ust. 1 i 2, tak
że zaświadczenie, wydane w myśl art. 6 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 paź
dziernika 1927 r. o emigracji (Dz. U. R. P. Nr. 89, 
1?oz. 799). 

§ 27. 1. Jeżeli, bez względu na podany przez 
stronę powód wyjazdu, okoliczności wskazują na to, 
że osoba, zamierzająca wyjechać zagranicę, należy 
do kategoryj osób, wymienionych w § 26 a nie 
przedstawia wymienionego tamże zaświadczenia, 
wówczas winna stwierdzić pisemnie lub protokólar
nie, iż nie wyjeżdża w celu emigracyjnym i wykazać 
to w sposób dla władzy wiarogodny. 

2. Jako wystarczający dowód, iż wyjazd nie 
ma charakteru emigracyjnego, służy poświadczenie 
o nieuznaniu danej osoby za emigranta, wydane 
w myśl § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 23 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. 
z 1928 r. Nr. 6, poz. 37), lub zaświadczenie Konsu
la Rzeczypospolitej, iż przyjazd do danej miej
scowości ma charakter przejściowy i jest wskazany 
w celu załatwienia spraw rodzinnych, majątkowych 
lub innych interesów osobistych. 

§ 28. Dopisywanie osób, wymienionych VI 
§ lO, ust. l, do paszportu wydanego w celach emi
gracyjnych, może nastąpić tylko po złożeniu zaświad .. 
czenja wymaganego w myśl § 26. 

§ 29. Minister Spraw Wewnętrznych może 
wyznaczyć władzę paszportową do wystawiania w 
trybie wyjątkowym paszportów emigrantom, dla któ
rych uzyskanie paszportów od właściwej władzy 
paszportoweij byłoby szczególnie utrudnione. 

V. Postanowienia końcowe. 

§ 30. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie po upływie 30 dni od dnia następującego po dniu 
ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą 
§§ 18 i 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 8 listopada 1929 r. o ruchu cudzoziem
ców (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 575) oraz wszystkie 
dotychczasowe przepisy wydane w spraw.ach unor« 
mowanych niniejszem rozporządzeniem. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: Fabrycy, 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 
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Załączniki do r ozp. Min. Spraw 
Wewnętrznyc h z dn. 14 kwietnia 1932 r . 
(po z. 548). 

Wzór Nr. 1 

do § 6. 

Wiór paszportu jednoosobowego. 

Nr ................... _ 

(Str. 1). 

Rzeczpospolita Polska 
M. S. W. 

Republique Polonaise ' 
M. I. 

Paszport - Passeport 

Ser .. , .............. -. 

Obywat,el polski .. __ . ________ _________ : ____________ __ ... __ __ .... : __ __ ... .... __ .. __ .. __ ... ____ .... . 
. . Citoyen polonais 

Zamieszkały w __ __________ _____ __ . __ . __ ______________ ________ __ ________ .. __ . __ __ . ____ __ __ .... __ _ 
domicilie a 
w towarzystwie żony ________________ __________ . ____ ____ ______ ______ ____ ____ __ . __ __ .. 
accompagne de sa femme 
i .. ________________________ . __ __ . ______ . ___________ . __ ....... ___ ... ____ dzieci 

enfanŁs 

et de 

Paszport ten zawiera 40 stronic. 
Ce passeport contient 40 pages. 

(Str. 3j. 

F otografje - Photographies. 

t- , 

Podpis posiadacza. 
Signature du porŁeur. 

(Str . 2) , 

Rysopis - Signalement. 
Żona - F emme. 

Rok urodzenia ... ..... __ .......... __ . __ ._ ... .. ....... __ ..... __ ....... , ....... ........... ,. ... __ 
Date de naissance 
Miejsce urodzenia ......... ....... __ ......... __ . ___ __ ...... __ __ ._ ... __ __ __ ................ __ _ 
Lieu de naissance 
Stan E ta t ci v{j --------··----------------·······--·------··--.. · .. ·-- .. -----...... ··---·····.-- .... --.... ----.. -. 

Zatrudnienie 
Profession 
Wzrost 
Taille 
T w arz .... __ ___ ..... __ __ __ ________ __ .. __ . __ . __ .. __ . __ __ __ . __ . ____ .. ___ . ____ .. __ ______ __ .. _____ . ________ . __ 
Visage 
Włosy ...... __ : ________ __ __ .:'. __ __ .. __ .. __ .. ____ .. ______________ .... __ __ __ ______ . __ __ ____ . __ __ __ _______ _ 
Cheveux 
Oczy .... ____ ............ __ ....... __ .. .. __ __ . ____ __ .. ____ __ .. ________ .. ________ ____ __ .... _. ___ __ .. _________ _ 
Yeux 
Znaki szczególne ... ____ .... __ __ . __________ .... _. __ . __________ .. ______ .. ________ .. _________ _ 
Signes particuliers 

Imię 
Nom 

Dzieci - Enfants. 
Wiek 
Age 

(Str . 4). 

Płeć 
Sexe 

Kraje na które niniejszy paszport jest ważny. 

Pays pour lesquels ce passeport est valable. 

Uprasza się wszystkie władze państw cudzo
ziemskich, oraz poleca się wszystkim władzom pol
skim okazać w razie potrzeby pomoc i opiekę osob.----_ 
wymi~nion -- .-- w paszporcie. 

Les Autorites des Etats etrangers sont priees 
et les Autorites polonaises sont requises de preter 
au porteur aide et assistance en cas de besoin. 

Termin walności paszportu kończy się z dniem 

Ce passeport expire le: 

Data 
Datę 

o ile nie będzie wznowiony 
a moins de renouvellement 

Pieczęć 
Sceau 

Podpis 
Signaturę 
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(Str. 5 i 6). 

Wznowienie - Renouvellements. 

Termin ważności paszportu przedłuża się 
La validite du passeport est prolongee 

do dnia 
jusqu'au 

Data 
Date 

Pieczęć 
Sceau 

Termin ważności paszportu przedłuża się 
La validite du passeport est prolongee 

do dnia 
jusqu'au 

Data 
Date 

Pieczęć 
Sceau 

(Str. 8). 

Podpis 
Signature 

Podpis 
Signature · 

Paszport ten uprawnia do wielokrotnego prze
kraczania granicy polskiej w terminie jego ważności, 
o ile na stronie 7 -ej nie ograniczono ilości wyjazdów. 

Ce passeport autorise, durant sa ~alidite a franchir 
plusieurs fois la frontiE~re polonaise, si le nombre des 
voyages n'a pas ete limite par une annotation a la 
page 7. 

Stronice od 9 do 14 przeznaczone są na adno
tacje polskiej kontroli granicznej. 

-Les pages 9 a 14 sont reservees aux estampil
les du service de contróle a la frontiere polonaise. 

Stronice od 17do 40 przeznaczone są na adno
tacje i wizy polskich przedstawicielstw konsularnych 
zagranicą oraz władz i przedstawicielstw cudzoziem
skich. 

Les pages 17 li 40 sont reservees aux annoŁa
tions et vises des agences consulaires de la Polognc 
ci l ' ćtranger, ainsi qu'aux annotations et visas des 
autorites et des agences ćtrangeres, 

(Str, 15 i 16). 

Meldunki. 

(Str. 7). 

Uwagi - Observations 

(Str. 9 do 14). 

Stemple polskiej kontroli granicznej. 

Estampilles du service de contróle a la frontiere po
lonaise. 

Wyjazd - Sortie. Wjazd - Entree. 

(Str. 17 do 4(}). 

Wizy - Visas. 
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~_.--------.----------~--~----------~----~~~~--------------------------

Rzeczpospolita Polska ; 

Nr ....................... . 

ważny 

valable jusqu'au 

PASZPORT ZBIOROWY. 

Passeport collectif. 

Wzór N·. 2 

do § 6. 

Republique Polonaise. 

na wyjazd do .................. ......................................................................... ..................... ............. ............................................................................... -
pour l' entree en se rendre 

przez punkt graniczny w ....................... ... ................................................ ........ .......................... ......... .. ........................ ................... .................. -

dla ' ........................ wymienionych poniżej obywateli polskich 

pour ....................... citoyens polon ais nommes ci dessous 

'.< 

\ 

1 --

2 

3 

4 

(i t. 

49 

50 

-
Nazwisko i imię 

Nom et prenom 

d.) 

DaŁa 
Date 

Rok urodzenia 

Date de naissance 

Pieczęć 
Sceau 

Nr. dokumentu stwier-
Miejsce zamieszkania dzającego tożsamość Uwagi 

Domicile Nr. de la carte Remarques 
d'identite 

• 

Paszport niniejszy został wydany na ręce 

Le present pesseport a ete delivre a ............................ _ 

Podpis 
Si~nature 
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4 str. a 22 X 281/2 cm. Wzór Nr. 3 

do § 6. 

Wzór paszportu dyplomatycznego 

PASZPORT DYPLOMATYCZNY. (pieczęć 
wytłaczana 

PASSEPORT DIPLOMATIQUE. 
M. S. Z.) 

W IMIENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wszystkim, komu o tern wiedzieć należy, wia-

domem ~ czynimy, iż Pan ................. , ....................................... .. 

urodzon ...... w ..................................................................................... -

dnia ........... _ ....... __ ............................................................................................. -

udaje się zagranicę -............................................................................. -

Wobec czego polecamy wszystkim władzom 

polskim cywilnym i wojskowym oraz prosimy odpo-

wiednie władze zagraniczne, aby pozwoliły ...................... _ _ 

swobodnie przejechać i udzieliły pomocy i opieki 

w razie potrzeby. 

Paszport niniejszy ważny jest do ............ ; ............... . 

WarszaWa, dn . .................................................................... _ 

Minister Spraw Zagranicznych: 

(Pieczęć Min. S. Z.) 

Nr. 

AU NOM DE LA 
REPUBLIQUE POLONAISE 

A tous ceux qui ces pn~sentes verront faisons 

savoir que M: ........................ : ............................................................ . 

ne ...... a ..................................................... , ......................................... _ .......... ..;. 

se rend ci l'etranger .............................................. _ .................... _._ .. _ 

En raison de quoi nous requerons les autorites 

civiles et militaires polonaises et prions les autori-

tes etrangeres de vouloir bien ..................................................... _ 

laisser librement passer et de lui accorder aide et 

protection en cas de besoin. 

Passeport valable jusqu'au ...................... : ...................... _ 

Varsovie, le ..................................................... __ ........ __ .. __ ~.~ ..... _ 

Le Ministre des Affaires Etrangeres 

(F olografja) 

Podpis właściciela 
Signature du porteur 



1104 :'Dziennrk Ustaw. Poz. 548. Nr. 57. 

Nr ................. _ 

Rzeczpospolita 
Polska 

(Str. 1). 

Dowód tożsamości zawiera 32 stronice. 
Cette carte d'id entit e contient 32 pages. 

Republique 
Polonaise 

Dowód tożsamości dla cudzoziemca. 

Carte d'identite pour un etranger. 

Nazwisko i imię .. .................................................................... : .......... . 
Nom et prenom 

Narodowość Nationalite ou··o·~·igi~~··· · ········· · ······ ············· · ······· ............................ . 

Wzór Nr. 4 

(Str. 2). do § 21. 

Rysopis -- Signalement. 
Rok urodzenia ................................................. .............................. _ 
Date de naissance 
Miejsce -' urodzenia ............... : ........................................................... . 
Lieu de naissance 
Imię ojca ................................... matki ........................................ _ 
Prenom du pere de la mere 
Stan Etat ci"~·il ·· ...... · .... ··· .... · .. · ...... · .. ·· .. · ...... · .. ·· .. · ...... · .... ·· .. · ...... · ................................... _-

Zatrudnienie ....................................................................................... . 
Profession 
Wzrost 
Taille 

Twarz .................................................................................................. . 
Visage 

Włosy .................................................................................................. . 
Cheveux 
Oczy ......................................................................................................... _ 
Yeux : 

Znaki s~czególne .................................................................... ~ ...... . 
Signes particuliers 

Dzieci - Enfants. 
Imię 
Nom 

Wiek 
Age 

Płeć 
Sexe 

Miejsce zamieszkania lub adres ___ . ____ .____________________ __________________ ."--.-0 ..... .............................. .. -.. --........... 0 .... ... --.......... ----.. --... ---..... ---.--... __ .. 0_0 ... ___ .· ... · ...... -... 
Lieu du dotnicile ou adresse ............................... _ ..... _ ................ _ ........................................ - .............. - ... ~-

(Str. 3). 

Fotograf ja - Photographie. 

" 

Pddpis . posiadacza. 
Signature du porteur. 

.................. ... : ... ........................................... ...... ......................................... .. 

(Str. 4). 

Posiadacz niniejszego dowodu tożsamości nie 
jest obywatelem polskim. 

Przynależność państwowa .............................................. . 

Le porteur de la presente carte d'identite ne 
possede pas la ressortissance polonaise. 

Ressortissance ........................ _ .......... _ ........................... _ ............... . 

Termin ważności dowodu osobistego kończy się 
z dniem. 

Cette carte d'identite expire le: 

Data 
Date 

o ile nie będzie wznowiony. 

ci moins de renouvellement. 

Pieczęć 
Sceau 

Podpis 
" Si~nature 
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(Str. 5). 

Termin ważności dowodu tożsamości przedłuża się 

La validite de la cade d'identite est prolongee 

do dnia 
-jusqu'au ~- ~.- .--

Data 

Date 

Pieczęć 

Sceau 

Podpis' 

Signature 

Termin ważności dowodu tożsamości przedłuża się 

La vaJidite de la carte d'identite est prolongee 

do dnia 
jusqu'au 

Data 

Date 

.Meldunki. 

Pieczęć 

Sceau 

(Str . 9 do 12). 

Podpis 

Signature 

(Str. 6 do 8). 

Adnotacje władz - Annotations des autorites. 

(Str. 13 do 32) • 

Wizy .-- Vis as. 



1106 Dziennik Ustaw. Poz. 548. Nr. 57. 

Wzór Nr. 5. 

Serja .. ..... .......... Nr ................. .. 
- - - - -. I 

do § 19. , 

Nr ....... ; ............... . 
RZECZPOSPOLITA POLSKA - RtPUBLIQUE POLONAISE 

śWIADECTWO TOŻSAMOśCI 
Certiiicat d'identite 

Ważne do ............ _ ............................................ _ ..................... __ ........ _ ... _._ .. _ . __ ......... ................ .. ............................................................... l 

Valable jusqu'au 
Niniejsze świaąectwo tożsamości nie jes t ważne na powrót do Polski, o ile nie jest zaopatrzone 

w specjalną adnotację. Swiadectwo to traci swą ważność w razie wkroczenia jego okaziciela w jakiej bądź 
chwili do Rosji (Z. S. R R). 

Le present certificat n'est pas valable pour le retour en Pologne sans une mention speciale in
scrite sur le pn~sent document. II ces sera d'etre valable, si le porteur penetre, i un moment quelconque, 
en Russie (S. S. S. R). 
N azwisko ................................................................................ _ Imię ojca ............................................................................... _ 
Nom de famille Pr{mom du pe,e 
Imię ... ................................................................................................ . Imię matki 
Prenom P,enom de la mere 
Data urodzenia ........................................................................... . 
Date de naissance 

Dawne miejsce zamieszkania w Rosji ...................................... _ 
Ancien domicile en Russie 

Miejsce urodzenia ........................................................................................ . 
Lieu de naissance 

Obecne miejsce zamieszkania Residenc'e acŁuelle .............................................. _ .... . 

Zawód ........................................................................................... . 
Profession 

Pochodzenia rosyjskiego, nie uzyskał żadnego innego obywatelstwa, 
D'origine russe, n'ayant acquis aucune autre nationalite. 

RYSOPIS - SIGNALEMENT. 
Żona - Femme 

Wiek Age ................................................... .. 

Wzrost 
Taille 
Włosy .............................................. . 
Cheveux 
Oczy ............................................... , ... .. 
Yeux 
Twarz ............................................. _ 
Visage 
Nos Nez .................................................... . 

S
Znaki szczególne _ ....................... _ 

ignes particuliers 

gbs:~~ations ................................. -

Imię 
Nom 

DZIECI - ENF ANTS, 

Wiek 
Age 

Pieczęć 
CacheŁ 

dn. 
le 

Płeć 
Sexe 

193 .......... -

Miejsce 

na fotografię 

Place 

pour la photographie 

l i· 

Podpis posiaaacza: 
Signature du titulaire: 

Niżej podpisany zaświadcza, że wyżej umiesz
czona fotograf ja i podpis należą istotnie do posiada
cza niniejszego dokumentu. 

Le soussigne certifie que la photographie et la 
signature apposees ci-contre sont bien celles du por· 
teur du present document. 

Podpis urzędu wystawiającego świadectwo: 
Signature de l' agent delivrant le certificat: 

Niniejsze świadectwo tożsamości wydane jest zgodnie z postanowieniem Konferencji państw., 
zwołanej przez Dr. Nansena. Wysokiego Komisarza dla Uchodźców Rosjan w Genewie, dn. 3- 5 lipca 1922 r. 

Ce certificat est delivre conformement aux resolutions de la Conference gouvernementale convoquee 
par le Dr. Nansen, Haut-Commissaire pour les Refugies Russes. ił Geneve , le 3-5 juillet 1922. 
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Starostwo ............... .............................. . 

PRZEPUSTKA 
LĄDOW A PASAŻERSKA. 

Nr ............................................... . 

Pan ............... .. .... ....... .............. .. .. .. .... .............. ...... .... ... .................. .. ..... . 

obywatel ............................... ...... ....... ...................................... .... ...... . 

pasażer statku .................................................................................. . 

upoważniony jest do przebywania w obrębie portu 

oraz miasta portowego 

cio dnia 

włącznie 

19 ........... r. 

dnia.. .............................. ......... 19 ............ r. 
(Miejscowość) 

podpis osoby wystawiającej 

Pieczęć Starostwa 

(Przepustka lądowa pasażerska). 

UWAGI 

Wzór Nr. 6 

do § 22. 

1. Ważna jedynie przy równoczesnem posiadaniu 
dowodu osobistego. 

2. Ulega zwrotowi przy powrocie na statek przed 
jego odjazdem. 

Zezwala się na wyjazd do .------.--.. __ ._ .. ___ .... ___ . _______ .... _____ .......•. -- .-0.0_ . ____ .. -_ .. _-- -_ ·_-_ .... -----_ .. --. -... ··_- _ · · ·._. _~ .. _____ . __ ._ .. ___ ._. ___ ._._ .. ___ __ .. _. _. __ . ____ .. ----------

i zpowrotem w wyżej podanym czasie. 

dn. ............................................... 19 .............. r. 
(Miejscowość) 

(Pieczęć StarqsŁwa) 

(podpis osoby wystawiającej) 
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Wzór Nr. 7 

do § 23. 

(Przepustka marynarska). 

Starostwo ............... .................................................................. . 

Przepustka marynarska Nr ................... _ ...... . 

Pan .......................................................................................... ... członek załogi statku ....................................... " ..... 0< . . .... . ........ . 

zapisany na liście jego załogi pod Nr ................................... upoważniony jest do przebywania w obrę-

bie portu oraz miasta portowego .......................................................... do dnia ...... ....................................................... _ 

19 ............. r. włącznie . 

......... ............................................................. dnia ...................................................................... 19 .............. r. 
(Miejscowość) 

(piecżęć Starostwa) (Podpis osoby wysŁawiającej) 

Zezwala się na wyjazd do .. .................... ................................................................................ : ..... .............. ........... ............................................... .. 

zpowrotem w wyżej podanym czasie. 

dnia ......................................... .................................. 19 .............. r. 
(Miejscowość) 

(Pieczęć Starostwa) (Podpis osoby wysŁawiającej) 

8 cm. X 10 cm. 

Nr ....................... .. 

Zezwala się niniejszem 

Panu ................................................................................................ _ ..... _ 

o bywatelowi ...................................................................................... -

na przekroczenie granicy w _ ................................................... , 

w celu przejazdu przez obszar Rzeczypospolitej Pol-

skiej do .......................................................... przez punkt przej-

ściowy (wyjściowy) w .................................................................... _ 

Ważne do dnia ........................... ~ ....... włącznie 

dnia .................................... 193 ...... r . 
nazwa stacji graniczne' 

Podpis starosty 

Wzór Nr. 8 

do § 24. 


