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ZaI,,::::ai!' cl o raz., . Mia. Roln. i Ref. 
Roln. z dn. 1 grudnia 1932 r. (poz. 96~). 

DZIENNIK CZYNNOśCI 

(imię i nazwisko wykonyw~ jącego trzebienie) 

zamieszkałego w .... ·· ....... ...... ... .......... ......................... .. ...... ...... .. .. " ... . " .. "''' '''''' ' .... " .. . 
(mi e jscowość , gmina, powiat, województwo) 

Nr. Data 
Imię, nazwisko i mIejsce 
zamieszkania posiadacza 

porz. trzebienia 
zwierzęcia (ąt) 

._ -- __ 0_-___ -- 1- ' 2 3 

963. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 10 grudni.a 1932 r. 

Q rejestracji stowarzyszeń. 

Na podstawie art. 45 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. 
Prawo o stowarzyszeniach (D z. U. R. P . Nr. 94, 
poz. 808) z.arządzam co następuje: 

§ 1. Przewidziany wart. 21 prawa '0 stow::t
rzyszeniach rejestr stowarzyszeń ma być prowadzo' 
ny przez wojewódzk<\ władzę administracjiogóJnej, 

Rodzaj, pleć i ilość 
Sposób wyko-

zwierząt poddanych Uwagi 
trzebieniu 

nania trzebienia 

. -- ____ o 

4 5 6 

właściwą dla mIejSC a siedziby stowarzyszenia, . jako 
wladzę rejestracyjną, według wzoru cioląc.zonego ja
ko załącznik Nr. 1 do niniejszego rozporząciz.enia. 

§ 2. Każde stowarzyszenie otrzymuj'e w reje
strze kolejny numer bieżący. 

Dla wpi.sów przeznacza się co najmniej dwie 
przyległe stronice rejestru. 

§ 3. Wpis następuje na podstawie zarządze
nia władzy rejestracyjnej, 

Wnioski do rejestru zgłasz.ane być winny w for
mie pisemnej . 

Gdy wpis lub wykreślenie następuje z urzędu, 
należy o tern zaznaczyć w rubryce uwag. 
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§ 4. Rejestr s towarzysZ?ll zawiera 6 rubryk. 
Do poszrzegó~ ily\h rubryk wciągane są -,vp i.<;y według 
ich rodzaju, zgodni"" z oznaczeniem pr:-, cr.lrliotu w na
główkach rubryk. \Y/ rilbryce "Dane st atutowe . Zmia
ny statutu", wciągana jes t szc z egółowa tre 2ć tych 
danych, które w myśl prawa o stowarzysz,eniach pod
legają obowiązkowemu wpisowi do rejestru. O zmia
nach statutu, które nie dotyczą powyższych danych , 
zamieszcza się tylko ogólnikową a dnot ar.; j ę, iż sbtut 
uległ zmianie, ze wskazaniem da ty i liczby decyzji . 

§ 5. Zmiany lub wyheśleni:l wpisów winny 
być umieszczone w tej rubryce, w której wpis się 
znajduje. Wpisy lub części ich, które straciły zn 3.cze
n.ie na skutek później szych wpisów, lub adno t::c yj , 
wykreśla się przez ich podkreślenie czerwonym 
atramentem. 

W odpisach z rejestrów n ;:, l e ży czerwono p od
· kreślone wpisy tylko wt edy uwzględ:1ić, jeż e li się 
tego żąda, lub gdy st.osownie do oko licznoś ci. jest to 
potrzebne. 

§ 6. Dla każdego- z.arejes lrowanego stowarzy
szenia należy założyć osobne akta, które należy za o
patrzyć nazwą stowarzyszenia i liczbą, pod którą sto
warzyszenie jest wciągnięte do rejestru. Wakbch 

przechowuj:e się wszystkie pisma i dowocl~" do~yczą
ce ua nego stowarzyszenia. 

§ 7. Plzew ilziane w art. 21 prawa o stowarzy
szen iach ogłoszenia o zarejestrowaniu stowarzyszenia 
usku tEcznian~ być mają według wzoru dołączonego 
jako załącznik Nr. 2 do nimejszego rozporządzenia. 

§ 8. Reje stry stowarzyszeń mogą być przeglą 
dane przez osoby interesowa ne w godzinach w jzna
czonyc h do przyj ęć interesant ów. 

§ 9. Powiatowa władza administracji ogólnej 
obowiązana je.st otrzymane podanie o zarejestrowa
nie stowarzysze nia (art . 19 prawa o stowar.zysze
niach) przedstawić wojewódz kiej wbdzy administ'ra
cji o gólnej wr:lZ ze swą opinją. 

§ 10. Wysokość o? łaty za Ogłoszenie :) r~je 
s tracji, przew,id ziane VI art. 21, u~ tan aJvv,ia się na zł 30, 
a za(},~łoszenie () .zmianie statutu, przewi:::ziane 
'w art. 28 - na zł 20. . 

Co do- wysokości opła t Z:l odpisy ; wyciągi. z re
jes lr u rna;ą zastosowanie odpo"/ tedni e posta nowie-
nia ustawy o opł ? tach stemplowych. " 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w h
cie z dniem 1 s tyc znia 1933 r.. 

Mini ster Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Załączniki do rozp. Min. Spraw Wewnętrznych 
z dn. 10 grudnia (poz. 963). • 

Załącznik Nr. 1. 

(wzór rejestru stowarzysz eń) 

Rejestr stowarzyszeń i zwią z ków 

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

Nazwa stowarzyszenia lub związku ......... .. ........ ... ..... .. 

DaŁa wpisu do 
rejestru, imiona 
i nazwiska zało· 
życieli, siedziba 
i adres stowarzy
szenia (art. 22, 23 
prawa o stowa-

rzyszeniach) 

Dane statutowe. 
Zmiany statutu. 
(art. 22, 28 prawa 
o stow., § 4 roz-

porz. wykon.) 

Ograniczenie dzia
łalności stowarzy
szenia: zawiesze
nie (art. 2') pr. 
o stow.), ustano
wienie kuratora 
(art. 25, 30 pl'. 
o st.), upadłość 
(art. 33 pr. o st.), 
ograniczenie peł
nomocnictw za
rządu (art. 22 p. 
ej pl'. o st.), po
zbawienie prawa 
korzystania z o
fiarności publ.lub 
zapomóg (art. 43 

pr. o st.). 

Rozwiązanie (art. 
25 pr. o sL), 

likwidacja, wy
kreślenie z reje
stru (art. 33 p. b) 
prawa o st.). 

Skład zarządu 
(art. 23 prawa 

o st.). 

UWAGI 
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Zal.c~nik Nr. 2. 
(wz.ór Ol/łaszenia o wciągn[~' 
du 5Iowafl.y$l.\:!nia do ro,,;c

stru) 

Na zasadzie pos lanow:enia Wojewody (Komi.!:ar7.a Rządu m. slo Warszawy) z dn . ... . _ ...... , 19 .. __ .. _ .. _r. 

Nr. _ .... __ ,_ ... wciągnięto w dn .. _._. . _____ _ 19 .... o •• r. do rejestru sŁowa czy szen 

Urzędu Wojewódzkiego (Komisarja tu Rządu m. slo Warszawy) pod Nr. .. --,. stowarzyszenie pod nazwą ... -

z siedzibą w .. 

Cel stowarzyszenia ...... . 

Imiona nazwi ska założycie li . 

Ewentualne ograniczenia pe ł nomocniclw zarządu , 

Czas trwania stowarzyszenia 

964. 

ROZPOR ZADZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 17 grudni.l 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedli
wości i Opieki Społecznej a przystosowaniu s łowa
rzyszeń i spraw będących w toku do przepisów pra-

wa o s towarzyszeniach. 

Nl. podstawie ar t. 58 rozporządzenia Prezyden
{a Rzeczypospolitej z dni a 27 października 1932 r. 
Prawo o stowar zys zeniach (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 808) ,zarządza s ię co następuje: 

§ 1. Stowa rzyszenia i związk i stowarzyszeń, 
istniejące prawnie w chwili wejścia w życic prawa 
o stowarzyszeniach, opierają nadal swój byt prawny 
na -os Ł:ttniej de cyz ji, wydanej co do za twierdzeni.:!. (re
jestracj i) stowarzyszenia na podstawie przepisów 
dotyc hczasowych przez właściwą wł adzę bądź admi
nis tracyjną, bądź sądową. 

PozJ. tem do s t owarzyszeń, o których mowa 
w ust. 1, będą stosowane odpowiednie postanowie 
nia prawa o stowarzyszeniach, a w szczególn ości: do 
s t o warzyszeń nie posiadających osobowoi!ki praw
nej - J:=·o.st anowienia o .s towlrzyszeniach zwykłych, 
a do s!owarzysz-eń , posiadających osobowość praw
ną - postanowienia o stowarzyszeniach zarejestro
wanych, -ze zmia nam i, przewirlzianemi w niniejszem 
rozporządzeniu . 

......... Tercn dziaJalności .. 

Środki działania 

§ 2. Wpisy do reje slrlt, przewidziane w prawie 
o slo w,arz ys zeniach, nie dotyczące zmiany statu tu. 
będą czynione w rejestrach do tychczasowych , pro
wadz onych przez władze ad ministracji ogólnej, o ty
le tyl ko, o ile rejestr dlwny zawiera od powiednie 
r ubryki. Dane. nieprz,ewiclziane w tych rubrykach 
będą uwid ocznione w aktach, dotyczących sto warzy" 
szenia, 

Tak samo w aktach tylko będą uwi doc znione 
dane co do tyc h stowarzysz eń, dla których re jes tr y 
nie były prowadzone. 

\Y/ .r.lzie zmi3ny statutu sto warz ysz enie musi 
być zarejes trowane ponownie wed lug przepis6w pra 
wa o s towarzyszeniach. 

§ 3. I s tnie jąc e w województwach poz,nańskiem, 
pomorskiem i górnoś l ąskiej częśc i wojewódz twa śl ą
skiego stowarzyszenia, któ re w myśl przepisów do 
tychc,zaso wych nie były wcią~nię te do rejestrów są· 
dowych, winny do dnia 31 grudnia 1933 r. .zgł osić swo
je is tnienie w myśl wymlgań art. 12 prawa o .stowa
rzyszeniach . 

Po otrzymaniu wspomnianego w ust. 1 zgłosze 
nia wla,dza ustosunkule się do niego według .ar t. 13 
i 14 t egoż pr.lwa. 

Stowarzyszenia, które nie zastosują się do pO" 
slanowienia ust. 1 niniejszego p.uagrafu, będą uwa 
żane za rozwi ązane .z moc y prawa, z Z3.slrzeżeniem 
postanowień. § 7 niniej szego rozporządzenia. 

§ 4. W województwach poznańskiem, pomor
sldem i ~órnośląskiei części województwa śląsl<iego 


