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wiązań wymienionych wart. 3 ust. 2 odroczenia wy
płat na rok jeden od dnia wejścia w życie rozporzą
dzenia niniejs,zego, w rozumieniu i ze skutkami 
prawnemi przewidzianemi wart. 18 (z wyjątkiem 
ustępu końcowego), 19, 20, 22 i 23 rozporządzenia 
Prezydenta Rzecz~pospolitej z dnia 23 grudnia 
1927 r. (Dz. U~ R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 20). 

Art. 7, (1) Obszary, wyłączone z Ordynacji 
Zamoyskiej na zasadzie art. 1 i 3, z chwilą; ich sprze
daży na pokrycie zadłużenia Maurycego Ordynata 
Zamoyskiego, jak również obszary z tejże Ordynacji, 
których parcelacja na cele reformy rolnej przepro
wadzona lub rozpoczęta została przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia niniejszego przez Bank Zie
miański, z chwilą zatwierdzenia przez zwierzchność 
hipoteczną odnośnych aktów kupna - sprzedaży, 
stają się wolne od wszelkich ciężarów i długów, ob
ciążających całość "Dóbr Ziemskich Ordynacja Za
moyska" z tern zastrzeżeniem, że ciężary te i długi 
obciążać będą i nadal resztę "Dóbr Ziemskich Or
dynacja Zamoyska" i winny być z tej reszty zaspa

,kajane. 
. (2) Zwolnienie powyższe nie obejmuje nieure-

'gulowanych jeszcze służebności oraz pożyczek hipo
,tecznych, zaciągniętych na zasadzie rozporządzeń 
Prezydenta Rz,ec.zypospolitej z dnia 6 kwietnia 
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 301), oraz z dnia 
3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 659). 

, ' Art, 8. Do pełnomocnictw, które wydane zo
' staną przez Maurycego Ordynata Zamoyskiego dla 
zrealizowania celów rozporządzeniem niniejszem ob-
jętych, stosuje się przepis art. 85 ustawy o wykona
niu reformy rolnej z dnia 28 grudnia 1925 r. (Dz. U. 
R. P. z 1926 r. Nr. l, poz .. 1). 

, Art. 9. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Mi
nistrem Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art, 10, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
zycie z dniem ogłoszenia. 
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667, 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 23 sierpnia 1932 r. 

O Straży Więziennej. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 
hl. a ustawy z dnia 17 marca 1932 r . o upoważnieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozpo
rządzeń z mOicą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) 
postanawiam co następuje: 

CZĘść I. 

ORGANIZACJA STRAŻY WIĘZIENNEJ. 

Rozdzi 'ał 1. 

Postanowienia ogólne. 

Art, 1. Straż Więzienna jest powołana do wy
konywania kar pozbawienia wolności i tymczasowe
go aresztowania w zakresie wymiaru 'sprawiedli
wo'ści. 

Straż Więzienna pełni również obowiązki stra
ży konwojowej, przewidzianej wart. 48 i 69 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 mar
ca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa (Dz. 
U. R. P. Nr. 29, poz. 272). 

Art. 2. Straż Więzienna jest korpusem jedno
litym, umundurowanym i uzbrojonym. 

Art. 3, Straż Więzienna podlega Ministrowi 
Sprawiedliwości. 

Na czele Straży Więziennej sŁoi Główny Inspek
tor Straży Więziennej. . 

Art. 4. Władze sądowe i prokuratorskie 
unrawnione są do wydawania funkcjonarjuszom stra
ży, pełniącym służbę w poszczególnych więzieniach, 
zarządzeń, przewidzianych w ustawa'ch. 

Art. 5. Straż Więzienna jes't uprawniona przy 
wy1konywaniu swych zadań do sŁosowania niezbęd
nych środków przymusowych. 

Art. 6. Straż Więzienna podczas pełnienia 
służhy ma prawo użycia broni w przvpadkach, okre
ślonych f'Ozporządz,eniem Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji wię
ziennictwa (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 272). 

R o z d z i a ł 2. 

Ustrój Straży Więziennej. 

Art. 7. Minister Sprawiedliwości jest przeło
żonym Głównego Inspektora i całej Straży Wię
ziennej. 

Główny Inspektor jest przełożonym wszystki'ch 
funkcjonarjuszów Straży Więziennej. 

Na'czelnik więzienia jes,t przełożonym funkcij'o
narjuszów Straży Więziennej, pełniących służbę 
w powierzonem mu więzieniu. 

. Art. 8. Główny Inspektor Straży Więziennej 
podlega -bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości 
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i z jego ramienia kieruje i zarządza sprawami mgani
zacji i administracji wewnętrznej, a w s'zczególności 
uzupełnienia, wyszkolenia, zaopatrzenia, uzbrojenia, 
dyscypliny, kontroli służbowej i technicznego wyko
nywania służby. 

, . Art. 9. Zastępcą Głównego InspektoraStraży 
Więziennej jest jeden z inspektorów Straży WięZien
nej, wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwośc~. 

ArJ. 10. Straż Więzienna składa się z wyż
sZych i niższych funkcjonarjuszów. 

Art. 11. Wyższymi funkcjonarjl;łszami Straży 
Więziennej są: 

Główny Inspektor Straży Więziennej, 
Inspektor Straży Więziennej, 
Nadkomisarz Straży Więziennej, 
Komisarz Straży Więziennej, 
Podkomisarz Straży Więziennej, 

. Aspirant Straży Więziennej. 

Art 12. Niższymi funkcjonarjuszami Straży 
,Więziennej są: 

Przodownik Straży Więziennej, 
Starszy Strażnik Więzienny, 
Strażnik Więzienny. 

CZĘść II. 

UZUPEŁNIENIE I WYSZKOLENIE STRAty 
WIĘZIENNEJ. 

Rozdział 1. 

Uzupełnienie Straży Więzienrtej. 

ArL 13. Skład osobowy funkcjonarjuszów 
Straży Więziennej uzupełnia się drogą awansu i dro
gą mianowania kandydatów. 
" Przy mianowaniu wyższych funkcjonariuszów 
mają pierwszeństwo kandydaci z wyższem wykształ
ceniem i oficerowie zawodowi, przechodzący bezpo
średnio ze służby czynnej w wojsku, przy mianowa
niu zaś niższych funkcjonarjuszów - kandydaci pod
oficerowie i szeregowcy zawodowi w służbie czynnej. 

Art. 14. Kandydaci na niżSIzych fu.nkcjo,narju
szp.w Straży Więziennej winni posiadać następujące 
warunki: 

a) obywatelstwo poI.skie, 
bl nieskazitelną przeszłość, 
c) wiek od 21 do 35 lat, 
d) odpowiednie uz,dolnienie I fizyczne. i ' umy

słowe, 
e) zdolność do działań prawnych, 
f) dokładną znajomość języka polskiego W sło

wie i piśmie, 
g) ukończenie szkoły powszechnej, udowódnio

ne świadectwem. 

Art. 15. Kandydaci na wyższych funkcjonarju
szów Straży \Vięziennej winni posiadać, prócz warun
ków, wskazanych wart. 14 w p. a ~ f, wykształcenie 
średnie ogólnokształcące lub zawodowe, zakończone 
przepisowemi egzaminami. 

Art. 16. W wyjątkowych przypadkach, zasłu
gujących na szczególne uwzględnienie, Minister: Spra-

wiedliwości może zwolnić od przepisanego art. 14 i 15 
poziomu wykształcenia. . 

Art. 17. Przepis art. 14 p. c nie ma zastoso
wania do kandydatów na funkcjonarjuszów Straży 
Więziennej, którzy zajmowali stanowiska w służbie 
państwowej, wojskowej lub cywilnej. 

Art. 18. Osoby, przeciwko którym toczy się 
postępowanie karno-sądowe o przestępstwa, ścigane 
z urzędu, llib ' postępowanie upadłościowe, albo też 
postępowanie o Ubezwłasnowolnienie, nie mogą być , 
przyjęte do Straży Więziennej. 

Przyjęcie do Straży Więziennej kandydatów,. 
wydalonych teśłużby państwowej lub karanych są- . 
downie, wymaga zezwolenia Ministra Sprawiedliwo
ści, mimo ustania niezdolności do zajmowania stano
wisk w służbie pa.ństwowej w myśl ustaw karnych. 
Ograniczenia tego nie stosuje się do osób, karanych . 
za wykroczenia . 

Osoby, karane za przestępstwa z chęci zysku, 
nie mogą być przyjmowane do Straży Więziennej. 

Art. 19 . . W przypadkach, w których małżon
kowie, krewni wstępni i zstępni lub przysposobieni,. 
krewni z linji bocznej . do. trzeciego oraz powinowaci I 
do drugiego stopnia włącznie, mają być funkcjonarju-' 
szami tego samego więzienia, wymagane jest zezwo
lenie Głównego Inspektora. 

Art. 20. Wyższych funkcjonariuszów Straży i 
Więziennej mianuje Minister Sprawiedliwości, niż-
szych funkcjonariuszów - Główny Inspektor. , 

Wyżsi funkcjonarjusze Straży Więziennej roz- ., 
poczynają służbę w stopniu aspiranta, z wyjątkiem 
kandydatów, mających wyższe wykształcenie, którzy: 
rozpoczynają służbę w s.topniu podkomisarza. 

Niżsi funkcjonarjusze Straży Więziennej rozpo-: 
czynają służbę w stopniu strażnika więziennego. . 

Minister Sprawiedliwości może poruczyć spra-' 
wowanie funkcyj Głównego Inspektora Straży Wię- : 
ziennej jednemu z urzędników Ministerstwa Spra
wiedliwości. 

Art.21. W wyjątkowych przypadkach, zasłu-, 
~ujących na szczególne uwzględnienie, kandydat na i 
funkcjonarjusza Straży Więziennej może być mianO-I 
wany w stopniu wyższym, niż to przewiduje art. 20.: 

Rozdział ·2. 

Wyszkolenie Straży Wi~ziennej. 
Art. 22. Wszyscy funkcjonarjusze Straży Wię

ziennej muszą przejść wyszkol~nie specjalne. Mini-, 
strowi Sprawiedliwości służy prawo indywidualnego 
zwalniania wyższych funkcjona'rjusz.ów Straży Wię- : 
ziennej od tego obowiązku. 

C Z Ę ść III. 

STOSUNEK SŁUiBbWY. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 23< Stosunek służby w Straży Więzien
neJ ma charakter publiczno-prawny. 
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Art. 24. Stosunek słu żbowy funkcjonarjuszów 
Straży Więziennej z awiązuje się z chwilą doręczen ia 
pisma nom inacyjnego. 

Art. 25. Mianowany funkcjo narjusz Straży 
Więziennej obejmuje służbę w dniu, wyznaczonym 
w pism le nom inacyjnem, zgłaszając się do wskaza
nego w tern piśmie przełożonego. 

Przed tym przełożonym funkcjonarjusze Straży 
Więz iennej składają przysięgę w naslępującem 
brzmieniu; 

"Przysięgam P anu Bogu Wszechmogącemu 
na powierzonem mi stanowisku pożylek P alislwa 
Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze 
p rzed oczyma, władzy zwierzchnie j Państwa 
P olskiego wierności dochować, obowiązki swoje 
gorliwie i sumiennie spełn iać , rozkazy i polecenia 
swych władz dok ł adnie wykonywać, lajemnicy 
urzędowej dochować, przepisów prawa slrzec 
piln ie, wszystkich obywateli Kraju w równem 
mając zachowaniu. Tak mi Panie Boże dopo
móż". 

Art. 26. W razie niez gloszen ia się w oznaczo
nym czasie, nominacja traci moc, jeżeli zamianowany 
n ie u sp.rawied liwił zwłoki w ciągu dni 15 od dnia do
ręczenia mu pisma nominacyjnego. 

Art. 27. Czas s łużby liczy się od dnia rzeczy
wistego jej objęcia (art. 25 ust. 1) . W razie bezpo
średniego przejścia z innej służby państwowej, cy
wilnej lub wojskowej, czas służby w Straży Więzien
nej liczy się· cd dnia zwolnienia od poprzednich obo
wiązków służbowych. 

Art. 28. Władza przełożona prowa'dzi dla 
każdego funkcjonariusza Straży Więziennej wykaz 
stanu s łużby, który jest szczegółowym opisem prze
b iegu służby. 

Art. 29. Starszeńs·two służbowe funkcjona
rjuszów Straży Więzjennej równego stopnia ustala 
się na podstawie czasu służby w tyn.l samym stopniu . 
Czas służby w danym stopniu liczy się od dnia mia
nowania na ten stopień. 

W razie równego czasu służby w danym stopni u 
bierze się, celem ustalenia s tarszeństwa służbowego, 
kolejno pod uwagę: . 

a ) czas służby w bezpośrednio niższym stopni u j 
h) czas służby panstwowej wogóle ·(cywilne j 

lub wojskowej ), albo też czas innej służby 
publicznej .lub pracy zawodowej, ulegającej 
zaliczeniu do wysługi emerytalne j ; 

c) starszeństwo wieku, 

Art. 30. Listy, starszeństwa służbowego wszy· 
:stkich funkcjonarjliszów Straży Więziennej prowadzi 
. Główny Inspek tor S traży Więziennej dla każdego 
.stopnia zosobna. 

Listy te nal eży corocznie zamykać według sta
nu z dnia 31 grudnia. Interesowani mogą je przeglą

; dać i w ciągu dni 15 po przejrzeniu mogą zwrócić się 
w drodze służbowej" o sprostowanie. 

Rozdział 2. 

Obowiązki. 

Art. 31. F unkcjonarjusza Straży Więziennej 
obowiązuje wiernosć wobec Rzeczypospolitej, posza 
nowanie prawa, posłuszeńs two względem przełożo
nych, bezstronność, sumienność i gorli wość w wyko
nywaniu obowi.,\"zków. 

Art. 32. Funkcjonarjusze Straży Więziennej 
obowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie spra 
wy, o których powzięl i wiadomość w związku ze swem 
stanowiskiem służbowem, jeżeli sprawy takie uznano 
za ].JOdne, lub gdy utrzymania ich w taiemnicy wy
maga dobro Państwa a lbo względy służbowe. 

Art. 33. Zachowanie tajemnicy obowiązuje 
wobec każdego, komu funkcjonarjusze Straży Wię 
ziennej nie są obowiązani donosić o tyc h sprawach 
s ł użbowo. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa 
zarówno w czasie służby czynnej, jak i po rozwiąza
niu stosunku s łużbowego. 

Od obowiązku zachowania taj emnicy może 
funkcjona rjusza Straży Więziennej zwolnić jego obe
cna lub ostatn io przełożona wła dza. 

Art. 34. Funkcjonarjusz Straży Więziennej 
obowiązany jest donieść na tychmiast władzy przelo
żone j o każ.dej przeszkodzie do pełnienia sł użby. 
Władza przełożona może zażądać udowodnienia tej 
przeszkcdy, a w "Orzypadku choroby funkcjonarjusza 
:Straży WięZiennej poddać go baclar.iu lekarskiemu. 

ł'~unkcjonarju sza Straży Więziennej , którego 
nieobecność w służbie wskutek choroby trwa dłużej 
niż rok , należy z urzędu przeniesć na emerytu rę na 
zasadach, "Ok reślonych w przepisach emerytaln ych. 
Jeżeli funkcjonarjusz Straży Więziennej praw eme
rytalnych nie nabył, stosunek s łużbowy z nim nal eży 
rozwiązać , przyznając mu odprawę w wysokości trzy
mi esięcznego, ostatnio pobieranego uposażenia - w 
razie przesłużenia mniej, niż trzech lat w s ł użbie 
państwowej, a sześciomiesięcznego - w ra zie prze
służenia trzech lat lub więcej. 

Art. 35. F unkcjonarjuszom Straży Więziennej 
nie wolno przyjmować żadnej posady ani stanowiska, 
ani te~ oddawać się takim zajęciom, których wyko
~ywan!e jest sprzeczne z obowiązkami slużbowemi, 
lub ·k!óre mogą budzić wątpJiwosci co do bezstronnego 
i sumienne~o wypełniania obowiązków służbowych. 

Jeżeli' funkcjonarjusz Straży Więz'ienrie j chciał
b y przyjąć jakiekolwiek zajęcie uboczne, przynoszące 
mu korzyści materjalne, win ien uprzednio uzyskać 
na to zezwolenie władzy przełożonej. Zezwolenia te
go .niższy~ funkcjonarjuszom Straży Więzienne j 
udziela właściwy naczelnik więzienia, zaś wyższym 
funkcjona rjuszom - Główny Inspektor. 

F unkcjonarjusz Straży Więziennej obowiązany 
~~"t .bezzwłoczn ie zaniechać takich zajęć, które wła 
dza przełożona uzna za niedopuszcza lne w myśl po
stanowie.i ninie jszego a r tykułu. 

Art. 36. O zajęciu samodzielnem żony oraz 
dzieci nielełnich, pozostających we wspólnem gospo 
darstwie domowem, funkcjona rj usz Straży Więzien-
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nej WInIen zawiadomić władzę przełożoną, która mo
że sprzeciwić się wykonywaniu takie,&o zajęcia, jeżeli 
to uchybia godnoś ci funkcjonarIusza Straży Więzien
nej albo interesom s łużby. 

Art. 37. ' Fun,kdjonarjusze Straży Więziennej, 
ich krewni wstępn i i z s tępni, rodzeństwo oraz mał
żonkowi,e nie mogą zawierać umów gospodarczych z 
władzami więziennemi i więźniami. 

Art. 38. Niżsi funkcjonarjusze Straży Więzien
nej mogą być skoszarowani. Pomieszczenia w kosza
rach są bezpłatne i nie są uważane za mieszkania 
służbowe, ani za mieszkania, dostarczone w lokalach 
państwowych lub przez Państwo zarządzanych, na 
zasadach ustalonych w us tawie o uposażeniu funkcjo
narjusz,ów państwowych. 

'Wyższym funkcjonarjuszom Straży Więziennej 
i w koszarach nieumieszczonym niższym funkcjonar
iuszom wladza przełożona może dostarczyć mieszkań 
w lokalach państwowych lub przez Państwo najętych, 
albo zarządzanych, na zasadach, ustalonych w usta
wie o uposażeniu. Funkcjonarjuszowi Straży Wię
ziennej nie wolno odmówić z,ajęcia takiego mieszka
nia, j ,eżeli władza przełożona uzna to za konieczne ze 
względu na interes służby. 

W razie rozwiązania stosunku służbowego lub 
przeniesienia do innego działu zarządu paąstwo
wego, a także w r azie przeniesienia służbowego do 
innej miejscowo ści, funkcjonarjusze, zajmujący lokal, 
obowiązani są na żą,danie władzy przełożonej opróż
nić g.o w ciągu trzech:miesięcy od dnia rozwiązania sto
sunku służbowego , bądź przeniesienia. W przy,pad
ku przeniesienia w stan nieczynny termin te'n liczy 
się od dnia rozwiązania stosunku służboweigo. W ra
zie niezastosowania się do wezwania w określonym 
terminie, wła;dza przełożona uprawniona jest do za
rządzenia opróżnienia lokalu w drodze egzekucji ad
ministracyjnej. 

Art. 39. Jeżeli szczególne warunki służhowe 
tego wymagają, naczelnik więzienia może zarządzić 
czasowe ogranic.zenie wy'dalania <się po dległych mu 
funkcjonarjuszów Straży Więziennej z więzienia lub 
z miejsca zamieszkania. 

Art. 40. Funkcjonarjuszom Straży Więziennej 
wolno należeć do związków i stowarzyszeń tylko za 
zezwoleniem władzy przełożonej. 

R o z d ,z i a ł 3. 

Prawa. 

Art. 41. Funkcjon arjusze Straży Więziennej, 
którzy przesłużyli przynajmniej rok w służbie pań
stwowej, mają prawo do corocznego urlopu wypo
czynkowego, a mianowi.:ie: 
wyżsi funkcjon arjusze Straży Więziennej: do lat 
ośmiu służby państwowej - przez cztery ty
godnie, ponad osiem do szesnastu lat - przez pięć 
tygodni, ponad szesnaście lat służby - przez sześć 
tygodni; 
niżsi funkcjonarjusze Straży Więziennej: do lat 
trzech służby państwowej - przez dwa tygodnie, po
nad t rzy do dziesięciu lat - przez trzy tygodnie, 
ponad dziesięć lat służby - przez cztery tygodnie. 

Art. 42. Urlop wypoczynkowy można wstrzy- ' 
mać lub odwołać, jeżeli tego wymagają ważne wzglę
dy służbowe. 

. Skoro jednak następnie okoliczności na to po
zwolą, należy umożliwić wykorzystanie urlopu je
szcze w tym samym roku kalendarzowym. W prze
ciwnym razie należy to uwzględnić, w miarę możno
ści, przy wymiarze urlopu wypoczynkowego w roku 
następnym. 

Koszty podróży, spowodowane odwołaniem z 
urlopu, będą zwrócone ze Skarbu Państwa według 
zasad, UJstalonych dla podróży służbowych. 

Art. 43. Urlopów udziela wyższym fUI}kcjo
nariuszom Straży Więziennej Główny Inspektor Stra
ży Więziennej, niższym zaś funkcjonClJrjuszom - na
czelnik więzienia. 

Art. 44. Funkcjonarjusze Straży Więziennej 
mogą otrzymać urlop w celu załatwienia spraw oso
bistych, rodzinnych i majątkowych na czas nie dłuż
szy jednorazowo niż trzy dni; urlopu takiego udziela 
przełoIżony (art. 7) . Termin ten może być przedłu
żony tylko w wyjątkowych przypadkach do dni 
pięciu. 

W razie przeniesienia służbowego do innej miej
scowości, funkcjonarjusz Straży Więziennej otrzy
muje z urzędu urlop, którego azas trwania określa 
się przy zarządzeniu przeniesienia; urlop ten trwać 
może od pięciu :do czternastu dni. 

Urlopy takie nie są wliczane do wymiaru urlo- , 
pu wypoczynkowego. 

Oprócz tego, na prośbę funkcjonarjusza Straży 
Więziennej, może mu być udzielony bezpłatny dłuż
szy urlop, najwyżej do lat dwu; czasu trwania takie
go urlopu nie wlicza się do lat służby. Wład,za może 
od tych warunków odstąpić w całości lub w części tyl
ko wówczas, gdy udzielenie dłuższego urlopu pożą
dane jest z ważnych względów pUlblicznych. ' 

Art. 45. Funkcjonarjusze Straży Więziennej 
awansują do wyższych stopni według uznania wła- , 
dzy, która bierze pod uwagę starszeń'stwo służbowe" 
uzdolnienie, użyteczność i inne kwalifikacje służbowe 
oraz naukowe funkcjonarjuszów. 

Awansować można każdorazowo tylko o jeden 
stop.ień. 

Art. 46. Wyższych funkcjonarjuszów Straży , 
Więziennej awansuje Minister Sprawiedliwości :za 
zgodą PrezeM Rady Ministrów, niższych zaś
Główny Inspektor. 

Art. 47. Nie mogą awansować funkcjonarju
sze Straży W'ięziennej: 

a) będący w stanie nieczynnym, 
b) przeciwko którym wszczęto postępowanie 

karne albo dyscyplinarne, lub którzy zostali 
zawieszeni w ,służbie, aż do czasu zakończe
nia tego postępowania, lub uchylenia zawie
s,zenia, 

c) wczasie, którego nie zalicża się do służby 
czynnej . 

Art. 48. Funkcjonarjusze Straży Więziennej 
mogą awansować po przesłużeniu co najmniej okre
ślonego poniżej czasu w danym stopniu: 
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· w . stopniu strażnika więziennego - dwóch lat, 
: w stopniu starszego strażnika więziennego - trzech 
: lat, 
i W stopniu przodownika Straży Więziennej - czte-
: rech lal, . 
iw slopniu aspiranta Straży \V'ięzienn ej - trz ech lat, 
: w stopniu podkomi~arza Straży Więziennej - trzech 
, lat, 
: w stopniu komisarza Straży Więziennej - trzech lat, 
i w stopniu nadkomisarza Straży Więziennej - trzech 
lat. 

Art. 49. Minister Sprawiedliwości w stosunku 
: do wyższych funk cjonarjuszów a Główny Inspektor 
· w stosunku do niższych funkcj onariuszów mogą w po
' szczególnych przypadkach skrócić - nie więcej jed
· nak jak o połowę - terminy służby, określone w 
l art. 48, jeżeli przemawiają za tern względy tego ro
I dzaju, jak: posiadane studja, szczególne uzdolnienie 
l i wybitne za·sługi. 

Art. 50. Przodownicy Straży Więzienne j, nie 
posiadający warunkćw, wymienionych wart. 15, wy

'ma·ganych od k andydatów na wyż,szych funkcjonar
: juszów Straży Więziennej, mogą wyjątkowo awanso
I wać na aspirantów, jeże li odznaczyli si ę wybitnemi 
,zdolnościami, położyli w służbie więziennej niepospo
: lite zasługi i przesłużyli w Straży Więzi ennej co naj
I mniej dziewięć lat, z czego w stopniu ' przodownika 
,lat cztery. 
: Przy awansach na dalsze stanowiska w Straży 
: Więziennej aspiranci Straży Więziennej, którzy 
iawansowali z przodowników, awansują według ogól
\nych zasad. 
i 

Art. 51. Wyżsi i mZSl funkcjonarius~e Straży 
Więziennej są urzędnikami w rOZUilllemu ustaw 
karnych. 

I Art. 52. Funkcjonarjuszom Straży Więziennej 
w przypadkach zasługujących na uwzględnienie, może 
być przyznana z funduszów państwo,vych bezprocen
towa zaliczka podług zasad, stosowanych względem 
funkcjonarjuszów państwowych. 

Art. 53, Uposażenie funkcjonariuszów Straży 
, Więziennej ulega zajęciu administracyjnemu, ludzie?; 
zapowiedzeniu i zajęciu sądowemu najwyżej do wy
sokości jednej piątej części sumy uposażenia, przy
padającego do wypłaty, jeżeli zaś chodzi o roszczenia 
za alimenty - także do wysokości drugiej piątej 
części. 

W razie zbiegu zapowiedzeń za alimenty i za 
inne należności lub długi, pierwszą piątą część upo
sażenia należy proporcj.onalnie podzielić między ali
menty i inne nale;;;nościlub długi, drugą zaś piątą 
część przekażuje się wyłącznie na zaspokojenie sa
m~h tylko alimentów, je'żeliby na nie p ierwsza piąta 
część, w ralZie zbiegu innych wierzycieli, nie wystar
czała. 

Art. 54, Wyłącza się zupełnie z pod zapowie
'dzen i zajęć, wymienionych. w artykule poprzednim: 

aj należności za podróże służbowe, delegacje 
i przeniesienia, 

b) zapomogi, przyznawane funltcjonarjuszom 
Straży Więziennej. 

Art. 55, Ustępowanie pod jakimkolwiek tytu
łem prawa do pobierania uposażenia jest wzbronione. 
W szelka umowa, niezgodna z tym zakazem, jest nie .. 
ważna. 

Art. 56. Funkcjonar juszom Straży Więziennej 
i ich na jbl iż s.:;;ej rodzinie zapewnia się opiekę lekar
ską i środki lecznicze w zakresie ustalonym dla funk
cjonarjuszów państwowych. 

Funkcjonarjusze Straży Więziennej, pełniący 
służbę w miejscowościach, w których korzystanie z 
pcmocy lekarskiej, przewidziane w ustępie poprzed
nim, jest utrudnione, korzystają bezpłatnie z opieki 
lekarzy więziennych, a nadto ze środków leczniczych 
z aptek więziennych za zwrotem kosztów własnych 
apteki. 

Art, 57. Funkcjonariusze Straży Wię~ienne; 
mają prawo do uposażenia emerytalnego, a wdowy 
i sierotv po nich do zaopatrzenia wdowie·go i siero
cego na zasadarch, zawartych w ogólnych przepisach 
o zaopab::zeniu emerytalnem, przyczem z chwi'lą 
przyjęcia do służby funkcjonarjusze Straży Więzien
nej (art. 20) uważani są, o ile chodzi o prawa emery
talne, ·za mianowanych na s'tałe. Funkcjonarjuszowi 
Straży Więziennej, po ukończeniu pięciu lat rzeczy
wistej służby czynnej, następne la ta służby c'zynnej 
liczą się do wymiaru emerytury w stosunku dwuna
stu miesięcy służby rzeczywistej za szesnaś'cie mie ... 
sięcy. 

Art 58. Funkc;jonaTjusz Straży Więziennej, 
Móry wskutek pl1zeS'tępstwa, popełnionego na jego 
osobie w związku ze służbą, lub nieszc.zę śliwego wy
padku , doznanego z powodu lub w czasie pełnienia 
obowiązków służbowych, albo też w związku z ich 
p€·łnieniem, lub wskutek choroby zakaźnej, panują
cej epidemi'cznie w miej scu służby, utracił całkowi
cie zdolność do pracy zar.obkowej, o,trzymuje, nieza
leżnie od zaopatrzenia emerytalnego, jednorazowe 
odszkod owanie w wysokośd dwudziestocz:terokrot
neg'O pełnego uposażenia , pobranego w ostatnim mie
siącu. 

Jeżeli funkcj onarjusz Straży Więziennej z p'l'1zy
czyn, wymienionych wyżej, utracił życie, jednQrazo
we odszkodowanie, określone w ustępie pierwszym 
niniejs.zego artykułu, otrzymuje pozostała po nim 
wdowa, dzieci ślub~e i uprawnione, niezależnie od 
pośmiertnego oraz zaopatrzenia emervtalnego. 

Do wymienionego odszkodowania S' tosują się 
zasady regulujące wypłatę zaopu'Łrzenia v,rdowiego 
i sierocego. 

Postanowienia ninie jszego rurtY'kułu nie uchy
lają pr:zepisów, do·tyczących .szczególnego wymiaru 
zaopatrzenia emerytalnego, wdowiego i sieroce·go 
(art. 9, 11-13 ustawy z dn ia 11 grudnia 1923 r. o za
opatrzenju emerytalnem funkcjo:c1arjuszów państwo
wych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. 
z 1931 r. Nr. 42, poz , 380), w brzmieniu ustawy z dnia 
18 ma['·ca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 239). 

Art. 59. Dzieci ślubne i uprawnione ,tych 
funkcjonarjuszów Straży Więziennej, którzy utracili 
życie wskutek przyczyn, wymienionych w artykule 
poprzednim, mają pierwszeństwo przy przyjmowaniu 
do państwowych zakładów naukowych i, do ukoil-
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czenia lat osiemnastu, będą kształcone w ,tych zakła
dach na koszt Skarbu Państwa. 

R o z d z i a ł 4. 

Zmiany w stosunku służbowym. 

Art. 60. Funkcj10narjusz Straży Więziennej 
może być służbowo przenies,iony do innej miejscowo
ści, alho na inne stanowis1ko z urzędu dla dobra służ
by, albo na wła:sną prośbę . 

Wyższych funkcjonarjuszów Straży Więziennej 
przenosi Minister Sprawiedliwości, niższych zaś -
Główny Inspektor. 

Art. 61. Główny Inspektor Straży Więziennej 
może, w razie potrzeby, delegować funkcjonarjusza 
Straży Więzienne j do czasowego pełnienia służby 
poza miejscem ic !~ o stałego urzędowania. 

Art. 62. Stosunek służb'Jwy funk'cjo'narjusiza 
Straży Więziennej, przed upływem lat trzech ~ego 
służ'by w tej straży, mo'że być w każdejchwiE roz
wiązany, jeżeli władza mianująca uzna że dany funk
cjonarjusz nie nadaje się do służby. 

Przy rozwiązaniu stosunku służbowego, na pod
stawie ustępu poprzedniego niniejszego artykułu, 
funk,cjonarjusze Straży Więziennej w razie nienagan
nelgo zachowania się, otrzymują, jeżeli nie nabyli 
praw emerytalnych, odprawę w wysokości: jedno
miesięcznego uposaż2nia za służbę do jednego roku, 
dwumiesięclznego uposażenia za ~łużbę od jednego 
roku do lat dwu, trzechmiesięczneg,o uposażenia za 
służbę ponad dwa lata. 

Władza mianująca może, w przypadkach wyjąt
kowych, zarówno przy samem mianowaniu, jak i po 
mianowaniu, 'PoS'tanowić, że przepis ustępu pierw
szego niniejszego artykułu nie będzie zastosowany. 

Art. 63. Jeżeli ws'kutek zmian organizacyj
nych w Straży Więzie-nnej powstanie czasowo brak 
odpowiedniego stanowiska te-go samego stopnia dla 
danego funk'cjonarjusza Straży Więziennej, albo gdy 
zajdą okoHcznośoi, nie po:zwalające, ze względu na 
dobro służby, na dalsze zajmowanie przez danego 
funkojonarjusza stanowiska w Straży Więziennej -
to funkcjonar!jusz ten będzie przeniesiony w stan nie
czynny. 

Art. 64. Wyższych funJkcjonarjuszów Straży 
Więziennej przenosi w stan nieczynny Minid er Spra 
wiedliwości za zgodą Prezesa Rady Ministrów, niż
szych zaś funkcjonarjuszów - Minister Sprawiedli
wości. 

Art. 65. Przez czas pozostawania w stanie 
nieczynnym funk'cjonarjusz Straży Więziennej pobie
ra pełne uposażenie służbowe-

Czas, spędzony w stanie nieczynnytp., zalicza 
srię tylko do wymiaru emerytury. 

Art. 66. Funkcjonarju~z Straży Więziennej, 
przeniesiony wSItan nieczynny, może być w każdej 
chwili powołany zpowrotem do służby czynnej; je
żeli jednak powołanie takie nie nas'tąpi w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia przeniesienia go w stan nie
czynny, lub te'ż, !jeżeli w tym samym czasie· nie na-

stąpi przeni~sienie funk cjonarjusza do innego działu 
zarządu państwowego (ad. 67), należy rozwiązać 
sto'sunek słu:żbowy, stosując postanowienia ustawy 
emerytalnej. ; 

Art. 67. Do innego działu zarządu państwo
wego . fu~kcjpnarjusz Straży Wię ziennej może być 
przemeslOny; tylko za swoją zgodą. 

Art. 68. ~unkcjonarjusza Straży Więziennej, 
wybranego 4'0 cIała ustawodawczego, zwaInia się na 
czas trw,ama mandatu od sprawowania służby, 
w;strzymu]ąc, mu zarazem na cały ten czas uposaże-
me służbowe. . 

. .Po wy'gaśnięciu mandatu funkcjonarjusz Straży 
Wlęz:!E:nnq powraca do służby w tym samym stopniu. 

Czas sprawowania manda'tu do ciała ustawo
dawczeg.o zalic~31 się c~łko~i cie do cza su służby. 

DZlałalnosc funkqonar]usza Straży Więziennej 
w cz,:sie wykonywania mandatu p oselskiego, będąca 
W. ZWlą~'kU z .wykonywaniem obowiązków pose'lski<ch, 
Ule m.oz; by? podstawą do dochodzeń służhowych 
przeCIWKO riJemu. 

Art. 69. Stosunek służbowy funkcjon arjusza 
Straży \Vlię ziennej może być rozwiązany także na 
jego prośbę. 

Prośbę taka s:kłada sie na piśmie w drodże 
służbowej; funkdonarjusze . w stanie nie czynnym 
składają ją temu przebżon€'mu, k tóremu podlegali 
pTZed przeniesieniem w stan nie'czynny. 

Art. 70. Decyzja w sprawie rozwiązania sto-. 
sunku służ:bowego na własną prośbę funkcj onarjusza 
Straży Wi~ziennej na leży do władzy, powołanej do 
mianowania. 

Władza ta może rozwiązanie stosu!1ku służbo
wego o-droczyć względem wyższych funkcj onarju
szów na czas do sześciu miesię cy, a względem niż
szych funkc jonarjuszów - na czas do trzech mie
sięcy, licząc od dnia decyzji. 

Odpowiedź na prośbę o rozwiązani e stosunku 
służhow Ę;j~o winna być podana do wiadomo'ści pro
szącego nie później , niż w ciągu czterech tygodnI od 
dnia jej zlożenia bezpośredniemu przełożonemu . 

Art. 71. Przez wystąpienie ze służby na wła
sną prośbę (art. 70) funkcjonarjusz Straży Więzien
nej i jego rodzina tracą wszelkie prawa, wynikające 
ze stosunku służbowego VI Straży Więziennej , Po
stanowienie ninie jsze ma również zastosowanie z wy
j ą tkiem prawa do odprawy, przewidzianej wart. 62 
ust. 2, w przypadku rozwiązania stosunku służbowe
go w myśl postanowień art. 62 ust. 1. 

W razie ponownego wstąp ienia do służby 
w Straży Więzienne'j, prawa, nabyte przez poprze
dnią służbę, mogą być przywrócone zarządzeniem 
Mini's,tra Sprawiedliwości , 

Art. 72. Mianowanie funkcjona r jusza Straży 
Więziennej bę dzie uznane za nieważne , a funkcjona
rjusz Straży Więziennej _ będzie wydalony ze służby, 
jeżeli mianowanie nastąpiło na podstawie dokumen
tów fałszywych lub nieważnych, a lbo jeżeli wyjdą 
najaw okolicznoś'ci, nie dopuszczające mianowania 
w myśl obowiązujących przepisów. 
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Orzeczenia o uniewazmeniu nominacJl l o wy
daleniu ze służby wyda władza, 'powolana do miano
wama. 

c Z Ę Ś ć IV. 

ODPOWIEDZIALNOść PORZADKOWA I DYSCY
. PLINARNA FUNKCJONARjuszóW STRAŻY 

WIĘZIENNEJ. 

Art. 73. Funkc!jonarjuszów Straży Więziennej, 
-którzy naruszają swe obowiązki w służbie lub poza 
służbą, pociąga się, niezależnie D'd odDowiedzialno
sci karne'j lub cywilnej, do odpowiedzialności porząd
kowej lub dyscyplinarnej. 

Art. 74. Kary porządkowe są następujące: 
1) nagana, 
2) dyżury dodatkowe, 
3} aręszt od jednego do siedmiu dni. 

Art. 75. Kary dyscyplinarne są następujące: 
1) areszt od jednego do czternastu dni, 
2) degradacja o jeden stopień , 
3) zwolnienie ze służby, 
4) wydalenie ze służby. 

Art. 76. Skazani na karę dy'scyplinarną aresz
tu funkcjo narjusze Straży \Yv'ięziennej nic mogą w cią
gu jedne·go r oku od orzeczenia tej kary: 

a) otrzymać awansu, 
h} być członkami komisj i dyscyplinarnej i ich 

zastępcami. 
Skazani na karę degradacji funkc jonarjusze 

Straży 'W'ięziennej nie mogą w ciągu lat dwu 'od or22-
czenia tej kary: 

al otrzymać awansu, 
hl być członkami komis ji dyscyplinarnej ich 

zas,tępcami. 

Art. 77. Zwolnienie ze służby w Straży Wię 
zie nnej nie pociąga za s~bą utra ty praw, wynikają
cych ze s{osunku służbowego; przy wydaniu jednak 
o'rzecz2'llia dyscyplinarnegO, przysługując!?: funkcj o 
narjuszowi Straży Więzienne j zaopa trzenie emery
talne, bądź też odprawa, przewidziana Vi art. 6 2, bę 
dą zmniejszone, wszakże· nie povv'yże: j 50 (i, ich zwy
cza'jnego wymiaru. 

Art. 78. Wyda lenie ze słui:by w Straży Wię 
z-iennej pociąga za sobą uhatę w szystkich praw, wy
nika'ją cych ze stosunku służhowego, wśród nich ]:r,l 
wa do 'z aopatrzenia emeryta lnego. W przypadkach, 
zasługujących na szczególne uwzględnien ie, władza , 
orzekaj ąca wydaknie, m'Jże przyzna ć członkora ro 
dziny wydalonego stały zasiłek najvvyżej do \vysoko 
ści ich normalnego zaopatrzE;oia wdowiego lub sie
rocego. 

. Za'siłek taki przyznać można bądź od chwili 
ws-trzymania wypłaty uposażenia funkcjon arjusza 
wydalonego, bądź też od chwili jego śmierci. 

Przy udziel ::lniu powyższego z2sił.lm stosują się 
pos,tan6wienia p rzep:só vV' emerytalnych o utracie 
prawa do zaopatrzenia \Vdowiego i sierocego. 

Art. 79. Minister S prawiedliwosci ma prawo 
nakładać kary pon:ł.dkowe i dys cyplinarne na każ
dego funkcjonarjuu:a. St.raży Więziennej. 

Główny Inspektor Straży Więziennej ma prawo 
nakładania w stosunku do wszystkich funkcjonarju
szów kat: porządkowych, w stosunku do funkcj'ona
rjuszów niższych -- również k ar dyscYplinarnych, 
nadto, w 'stosunku do wyższych funkcjonarjuszów -
kary dyscyplinarnej aresztu. 

Inspektorzy są uprawnieni do nakładania w sto
sunku do wszysItkich funkcjona r juszów kar porząd
kowych, w stosunku jedmik do nadkomisarzy i ko
misarzy me mogą nakładać kary porządkowej 
aresztu. 

Art. 80. Ka'rę degradacji, zwolnienia lub wy
dalenia ze służby w sto'sunku do wyższych funkcjo
nariuszów Straży Więziennej orzeka Minister Spra
wiedliwości, pozostałe kary dyscyp linarne, w sto
sunku do wszysItkich funkcj onariuszów Straży Wię
ziennej, orzeka Główny Inspektor. 

Art. 81. Naczelnicy więzień są uprawnieni do 
nakładania, w stosunku do podległych im funkcjona
rjuszów, kar porządkowych, z wyjątkiem kary po
rządkowe j aresztu, w stosunku do wyższych funkcjo
narjuszów. 

Art 82. Karę dyscyplinarną można wymi~ 
r~'yć dopi €' ~,o po .'Nysluchaniu opi:1ji właściwej komi
Sil dyscypL!l8rne]. 

Art. 83. F unkcjonarjusz Straży Więziennej, 
skazaDY prawomocnym wyrokiem sądu karnego, bę
dzie wydalony ze służby bez wszczęcia postępowa
nia dyscypl ina rnego, jeżeli skazanie pociąga za sobą 
utratq zdolności do sprawowania urzędu publiczneg·o. 

Art. 84. O d orzeczenia, wymierzającego karę 
porządko .... vq lub dyscyplinarną, niema odwołania. 

Art 85. W zn ow ienie postępowania dyscypli
narnE'go na niekorzyść funkc jonarjusza może nastą 
pić, j eżel i sprawę umorzono, albo orzeczenie wyda
no v,,l'sku\ck przestępstwa karnego , albo jeżeli w cią 
gu pięciu lat od umorzenia lub orzeczenia uniewin
niaijącq~o wyjdą najaw nowe okolic zności lub dowo
dy, któ re mo;~ą uzasadnić skaza nie , 

\vznowienie postępowania dyscyplinarnego na 
korzyść funkcjotli.njus za, skazanego na karę dyscy
plinarną, może nastąpić nawet po jego śmierci, jeżeii 
wyjdą najaw nowe okolicznośc i lub dowody, które 
mogą l1zasadmć uni ewinn ien ie lub wymierzenie .kary 
łagodnie j szej. \V raz ie śmisrc i skazanego wn ioski 
o wznowienie mo gą prze cls la ·wi ć: żona skazaneg J, 
jego krewni w linii prostej. 

lt.st. 86. O wznowieniu postępowania dysc y
plin3rnego rozstrzyga bez wysłuchania opinji komis i i 
dyscyplinarnej - Minister Sprawiedliwości w sto
sunku do wyższych funkcjonarjuszów, a Główny In
s'lektor Straży Więzienne'j w stosunku do niższych 
funkcjonarjuszów Straży Więziennej. 

Art. 87. Skutki nowego orzeczenia dyscypli
narnego liczą się: od dnia jego wydania w p rzypad·· 
ku, przewidzianym w ust. 1 a r t. 85, w przypadku Z3. .ś, 
przewidzianym w ust. 2 art. 85 - od dnia wydania 
poprzedniego orzeczenia. 
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Art. 88. Komisja dyscyplinarna dla wyższych 
funkcjonarjuszów Straży Więziennej urzęduje przy 
Ministerstwie Sprawiedliwości i składa się z urzęd
nika {ego Minis!terstwa jako przewodniczącego 
i dwóch ·czł'onków: inspektora Straży Więziennej 
oraz nadkomi'sarza lub komisarza. 

Przewodniczącego, ,członków komisji oraz po'
Łrzebną liczbę zastępców mianuje na okres roczny 
Mini'ster Sprawiedliwości. 

Art. 89. Komisja dys!cyplinama dla niŻ'szych 
funkcjonarjus.zów Straży Więziennej, pełniących 
służbę na obszarze da:nego okręgu apelacyjnego, 
urzęduje przy proikuraturze !sądu apelrucyjnego i ,skła
da się: z wyzna'ąonego plizez prokuratora sądu ape
lacyjnego przedSitawiciela prokuraturyapeIacyjnej 
lub okręgowej-jalko przewodniczącego, oraz dwóch 
członków: komisarza lub podkomisarza i przodowni
ka Straży Więziennej. 

Członków komisj i oraz potlizebną Hość zastęp~ 
ców mianu!je na okres roczny Główny Inspektor 
Stra!ży Więziennej. 

Art. 90. Wszczęcie postępowania dyscyplinar
nego przeciwko inspektorom Straży Więziennej za
rzqdza Minister Sprawiedliwości. 

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego prze
ciwko wszystkim innym funkcjonarjus,zom Straży 
Więziennej zarządza Główny Inspektor Straży Wię
ziennej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek in
spektora, bądź też władz prokuratorskich, a przeciw
ko niższym funkcjonarjuszom - naczelnik więzienia 
z własnej inicjatywy, bądź na polecenie Głównego 
Inspektora lub inspektora Straży Więziennej, albo 
władz prokuratorskich. 

Art. 91. Prawo zawieszenia funkcjonarjusza 
Straży Więziennej w urzędowaniu przysługuije Mini
strowi Sprawiedliwości, Głównemu Inspektorowi 
Straży Więziennej i inspektoI'Om. 

Zawieszenie, zarządzone przez inspektora 
Straży Więziennej, winno być zatwierdzone przez 
Głównego InspeMora Straży Więziennej. 

Art. 92. Prokurator okręgowy władny jeslt 
tvmczasowo zawiesić w urzędowaniu funk!cjonarju
szów Straży Więziennej, pełniących służbę w wit:>~ 
zienialch jeg'o 'Okręgu. '( 

O zarządzonem zawieszeniu prokurator wInien 
zawiadomić niezwłocznie Ministra Sprawiedliwości. 

Art. 93. Naczelnik więzienia ma pTawo tym
czasowo 'zawiesić w urzędowaniu funkcjonarjusza 
Straży W,ięziennej, pełniącego służbę w powierzo
nem mu więzieniu , tylko w przypadka'ch nagłych, 
gdy dalsze pełnienie przez funkcjonarjusza obowiąz~ 
ków może być slzkodliwe dla służby. 

O zarządzonem zawieszeniu naczelnik więzie
nia niezwło'cznie zawiadamia Głównego Inspektora 
Straży Więziennej. 

Art. 94. Funkcjonarijusz Straży Więziennej, 
tymczasowo aresztowany, winien być niezwłocznie 
zawieszony w urzędowaniu. 

Art. 95. Funkcjonarjuszom Straży Więziennej, 
zawies:l'Onym w urzędowaniu, może być na czas 
trwania zawieszenia wstrzymana wypłata części upo
sażenia, nie przewyższającej połowy. Decyzja w tej 

mierze należy do Głównego Inspektora Straży Wię~ 
ziennej. 

Art. 96. Jeżeli w wyniku postępowania dy
scyplinarnego funkcjonariusz Straży Więzienneizo~ 
stał ukarany jedną z kar dyscyplinarnych, wymienio'
nych wart. 75, wówczas okre'su zawieszenia w służ~ 
hie nie wlicza się do 'cza'su slużbyczynnej, a 'zah:zy~ 
mana w tym czasie część uposażenia nie będzie wy~ 
płaoona. 

Art. 97. W przypadku umorzenia postępowa~ 
nia dyscyplinarnego, uniewinnienia obwiniO'nego 'luh 
nałożenia kary łagodniejszej, niż wymienione w arty~ 
kule poprzednim, okres zawie'szenia liczv się do służ
by czynnej a zatrzymana czę ść uposażenia hędzie 
wypłacona. 

Przepisy przejściowe, 

Art. 98. Do czasu unormowania uposażenia 
funkcjonarjuszów Straży Więziennej pl"lzez osohną 
ustawę o U!posażeniu, funkcjona-rjusze tej sltraży będą · 
otrzymywali uposażenie, przewidziane dla funkcjo
narjuszów państwowych w ustawie z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszów pań
stwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924), 
a mianowicie według następujących grup uposażenia: 
Inspektor Straży Więziennej - według VI luh V gru~ 
py uposażenia; 
Nadkomisarz Straży Więziennej - według VI grupy: 
uposażenia; , 
Komisarz Straży Więziennej - według VII grupy 
uposażenia; 
Podkomisarz Straży Więziennej - według IX lub' 
VIII grupy uposażenia; 
Aspirant Straży Więziennej - według X grupy upo~ ' 
sażenia; 
Przodownik Straży Więziennej - według XI grupy' ; 
uposażenia; 
Starszy strażnik więzienny - według XII grupy upo~ 
sażenia; , 
Strażnik więzienny - według XIII grupy uposa- : 
żenia. 

Art. 99. Urzędnicy i 111ZS1 funkcjonarjusze I 
więzienni, będący w służbie w dniu wejścia w życie 
niniejsizego rozporządzenia, Istają się funkcjonarju .. 
sz.ami Straży Więziennej i, zach'Owując dotychcza:so .. ; 
we 'swe uposażenie i stanowiska, otrzymują następu .. : 
jące stopnie: 
inspektorzv więziennictwa w VI sL sI. - stopień in~ ; 
spektora Straży Więziennej; • 
naczelnicy więzień w VI s1. s1. - stopień nadkami .. : 
sarza Straży Więziennej;' 
naczel!1icy więzień w VII st. s1. - stopień komisarza I 
Straży Więziennej; , 
naczelnicy więzień w VIII st. sI. - stopień podkomi~ ' 
sarza Straży Więziennej; J 

naczelnicy więzień w IXs.t. sl. - stopień podkomi .. ~ 
sarza Straży Więziennej; : 
pomocnicy naczelnika więzienia w VII1st. sł. - sto'" 
pień podkomisarza Straży Więziennej; , 
pomocnicy naczelnika więzienia w IX st. sI. - sto" : 
piell podkomisarza Straży Więziennej; I 

asystenci więzienni w X st. s1. - stopień aspiranta: 
Straży Więziennej i 
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starsi dozorcy więzienni w XI grupie upos·ażenia 
stopień przodownika Straży Wi~ziennej; 
dozorcy więzienni w XII grupie uposażenia - sto
pień starszego strażnika więzi ennego; 
dozorcy więzienni w XIII grupie uposażenia -- sto
pień strażnika więziennego; 
pomocniczy dozorcy więzienni w XIV grupie uposa
~enia będący w służbie w dniu wejścia w życie roz
porządzenia niniejszego, otrzymują stopień straż
nika wię~iennego. 

Art. 100. Urzędnicy ka:ncelaryjni, będący w 
służbie w dniu wejścia w życie niniejszegO' rozporzą
dzenia, stają się funkcjonarjuszami Straży \Y/Jęzien
nej i, zachowując dotychczasowe swe uposażenie i sta
nowiska, otrzymują następujące stopnie: 
adjunkci kancelaryjni "IN IX st. sł. - stopień podko
misarza Straży Więziennej; 
adjunkci kancelaryjni w X st. sł. - stopień aspiran
ta Straży Wipziennej; 
kanceliści w XI st. sI. - stopiel'i przodownika Stra
ży Więziennej. 

Art. 101. Sprawy dyscyplinarne, VI których 
przed wejściem w życie r02<porzą}dzenia niniejszego 
zapadły już orzeczenia komisyj dyscyplinarnych I in
stancji - toczą się do końca według przepisów, obo
wi,\!zujących przed dniem wejścia w życie rozporzą
dzenia niniejszego. 

Art. 102. PO'sbnowienia rozporządzenia m
niejszego nie stosu j ą się do: 

a) kapelanów, nauczycieli, lekarzy i sanitariu
szów; 

b) fun!kcj onarj uszów, pełniących służbę w za 
kładach wychowa wczo-popra wczych. 

Art. 103. Pr.zepisy ust. 1 i 2 art. 62 rozporzą
dzenia niniejszego stosują się do wszystkich funkcjo
narjuszów więziennych, będących w służbie w dniu 
wejścia w życie roz'porządzenia nin iejszego, z tą 
żmianą, że przewidziany w ust. 1 art. 62 okres trzy-

, letni zostaje skrócony do jednego roku, który liczyć 
się będzie od dnia wejścia w życie rozporządzenia ni
niejszego, niezależnie nd daty ro'zpoczęcia przez 
funkcjonarjusza jego służby w więziennictwie. 

Art. 104. Przepis art. 57 stosuje się równieź 
do funkcjonarjuszów więziennych będących w służ
bie w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejsze
go, ' jednak tylko co do lat służby \v więziennictwie 
poIskiem, poczynając od dnia 1 listopada 1918 r. 

Art. 105. Minister Sprawiedliwości wydaje 
w drodze rozporządzeń przepisy normujące: 

a) zakres pełnienia przez Straż Więzienną obo
wiązków sŁrażykonwojowej (art. 1 ust. 2); 
rozporządzenie to zostanie wydane w poro
zumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrz
nych i Skarbu; 

b) umundurowanie i uzbro jenie funkcjonarju
szów Straży Więziennej (art. 2); 

c) wyszkolenie funkcjonarjuszów Straży Wię
ziennej (art. 22); 

d) prowadzenie wykazów stanu służby funkcjo
narjuszów Straży Więziennej (art. 28); 

e) kształcenie na koszt Skarbu Państwa dzieci 
funkcjonarjuszów Straży Więziennej, którzy 
utracili życie w służbie (art. 59); rozporzą-

'dzenie to zostanie wydane w porozumieniu 
z Ministrami : Opieki Społecznej, Skarbu 
oraz Wyznań Religi jnych i Oświecenia Pu
blicznego ; 

f) postępowanie dyscyplinarne (art. 79). 

Postanowienia końcowe. 

Art. lG6. Wykonanie rozporządzenia mmeJ
szego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 107. Roz'Porządzenie niniejsze, z wyjąt
kiem ust. 2 art. 1, wchodzi w życie z dniem 1 września 
1932 r. . 

Jednocześnie tracą moc ohowiązującą wszystkie 
dotychczasowe przepisy w sprawach unormO'wanych 
ninie j szem rozpcrządzen'iem. 

Przepis ust. 2 art. 1 we jdzie w życie w terminie, 
określonym przez rozporządzenie, przewidziane w 
punkci.e a art. 105. 

Prezydent Rzeczypospolit,ej : l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor 
Minister: WI. Zawadzki 
Minister Spraw \Vewnętrznych: Bronisław Piera ck i 
Minister Spraw Zagrani.cwych : AU,gust Zaleski 
Minister Spraw Woj skowych: J . Piłsudski 
Minister Skarbu: .Tan PilSHdshi 
Mini ster Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Minister Wyznań R eHgijnych 

i Oświecenia Publicznego : J. Jędrzejewicz 
Minister Rolnichva i Reform Rolnych: 

Sew. Ludkiewicz 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzyckź 
Minister Komunikacji: Kiihn 
Minister Opieki Społecznej: l/ubicki 
Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 
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ROZPORZĄDZENiE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 27 sierpnia 1932 r . 

o zmianie n.iektórych postanowień rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 

1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego. 
Na p<c<distawi,e art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 

li.L al ustawy z dnia 17 ma rca 1932 r. o upoważnieniu 
Prezydenta Rzeczyposp olitej do wydawani.a r ozpo
rządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) 
postanawiam co następuje: 

Art. 1. W roz,p orządzeniu Pn:!zyden.ta Rzeczy
pospolitej z dnia 5 listopada 1927 r . w sprawi,e zmia
ny ustroju pieniężnego (Dz . U. R. P. Nr. 97, poz. 855) 
wprowadza się na'stępu jące zmiany: 

a) art. 2 otrzymuje brzmienie następujące: "Wy
bijane będą monety: 
1) złote: pD 100 zł , 50 z.ł i 25 z.ł; 
2) srebrne: po 10 d, 5 zł i 2 zł; 
3) niklowe: po 1 z ł .oraz po 50 gr, 20 gr 

i 10 gr ; 
4) bronzowe: po 5 gr, 2 gr i 1 gr. 

Monety złote po 25 zł otrzymują nazwę 
dukata. "; 

b) art. 4 otrzymuje brzmienie następ u jące : "Mo
nety srebrne wybi,jane będą ze stopu zawie-


