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72. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW; 

z dnia 28 stycz.n1a 1934 r. 

o stowarzyszeniach służących katolickim celom re
ligijnym i wyznaniowym. 

Na podstawie art. 10 prawa o sŁowarzysze'
niach z dnia 21 października 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 94, poz. S08) żarządz,a się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy stowa
rzyszeń nieobjętych a'rt. 9 pkt. a) prawa o sŁ-owarzy
slzeniach, ,a mających za cel podstawowy szerzenie 

, zasad ka tdickic h, ieżeli powstały za zgodą biskupa 
djecezialnego lub już po i'ch powstaniu zostały prze
zeń aprohowane, ni'e ' mają char.akteru pracowniczych 
związków i ,awodowych, a statuty ich (art. 12. i 19 
powołanego praw.a) przewidują nadzór biskupa nad 
d.z.)al-a1nością stowarzyszenia. 

§ 2. Stow.arzys,ze,nia, przewidziane w § 1, bę
dą t'raktowane według postanowień prawa o stowa
rzys.zen.i·ach z poniższemi zmianami: 

Postanowieni.a: ,art. 6 pkt. a) w z,akresle celu 
podstawowego stow.a.rzyszeń (§ , l), art. 18, z wyjąt
kiem pkt. b) w ust. 2 prawa o stowarzyszeniach, nie 
będą stosowane do tych stowarzyszeń. 

Art. 14 będzie miał z.astosowanie tylko, Q ile 
do.tyczy zgodności danego sto;warzys,zenia z prawem. 

Zakł.adanie oddzi'ałów stowa,rzyszenia, po dpa
dają-cego pod § l, może się odbywać drogą zawiaoo
,mieni.a wlaśCoiwej wł'adzy administracyjnej przez 
centralę stowa-rzys,zeni.a.. Po,zaŁem równ-ież do od
działów stowarzyszeń zwykłych będą stosowane 
przepisy art. 41 prawa o stowarzyszeniach. 

Co do kOll'Zys;tania z oHa'rnośoi pubhcznei sto
Wiarzys'z.enia zwykłe będą tr:aktowane narówni ze 
stowarzyszeniami zareiestrowanemi. 

§ 3. WłaściWie władze państwoWie za pośred
n.ictwem wł.adzy wojewódzkiej zawiadamiają bisku
pów djecezj,alnycho wszelkich dostrzeżonych uchy-
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bienia'ch w działalności stowrarzys,z,eń, przewidzia
nych w' § 1. 

§ 4. Rozporząd.zenie niniejsze stosuje się rów
nież do związków sl-owarzys.z,eń, jeś li te związki od
powiadają warunkom § 1, nawet gdy do związku na
le'żą stow,arzyslzen,i,a nie objęte przepisem § 1. 

§ 5. W,arunkiemzaslos,owania przepisów ni
niejszego ro.zporządzenia j,est z,awiadQmieni.e właści
wej wojewód.zkiej wł,a,dzy adminisbracji ogólnej przez 
biskupa djecezj,alnelgo o udzieleniu przezeń z,gody na 
założenie stow1arzys,zeni!a lub apr,obaty dl.a sŁowlarzy
szeni.a już istniejącego. 

Warunek ten uważa się za spełniony . także, 
gdy, przy zgloszeruiu stowarzyszenia lub przy wnile
sieniu pod.a'ni.a o rejestrację do wł.aściwej wł.adzy ,ad
mini'sil'lacyjnej, z,ostanie zł,ożony do-kume,nt, stwie'r
dz,ający zgodę lub ,aprobatę bi,skupa djecezjalne'go. 

§ 6. St.owarzyszeni.a ohecnie istniejące zgod
nie 'z przepisami w da'cle ich powstania obowiązują
cemi, ,a podpadające pod pr.zepis § 1, będą k,orzy
stały z przepisów lio'zpo'rz~dzenia niniejszego, jeżeli 
w ciągu 6 miesięcy ,od dnia wejścia jego w życie 
uczynią .zado.ść ~~,a&,anio~ § 5.; d:o ~I?ływu ~~ś te
go cz,asu mogą Uiprawl;ać ' nadal swą dZlałalnosc. 

§ 1. Wykonanie r,ozpoil'ządzenia nin1ejszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych Vi pO'
rozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych ,i Ośw1e
ceniJa Pub1ic:znego.. 

§ 8. Rozpo'rządzenie niniej.sze wcho,dzi w ży
oie :t. dni,em o gł,oszenia. 

Pre~es Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 
.. .. " ~ , , 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

73. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRó~ 

z dnia 28 styczn~a 1934 r. 

O wynagrodzeniu Prezeeów i członków Trybunału 
Kompetencyjnego. 

. Na podstawie alrt. 7 ustJawy z dni.a 25 listopada 
1925 'r. o TrybU'ruale J(ompełencyjnym (Dz. U. R. P. 
Nr. 126, poz. 897) z.a,rządza się co następuje: 

§ 1. Prezesi Trybunału Kompetencyjnego p'0-
bie~ają prze,z czas swego k,adencyjnego urzędowani.a 
dodatek do swego upoSlażen.i,a sędziowskiego . w wy
sokości 200 zł miesięczn~. 

§ 2. Prezesi i 'członkowńe Trybunału Kompe
tencyjnego otrzymują wynagrodzenie za obecność 
tak na rozprawach, j'ak n,a posiedzeni,ach niejawnych 
T'rybun1ału w wysokości 30 zł za każde posiedz.enie. 

§ 3. Zamiejsc,owi człankowńe Trybunału Kom
petencyjnego otrzymują nadto zwrot kosztów po
dróży i kosztów p9hytu w miejscu siedziby Trybu
nału według zasad,' ustalonych d!'a obliczania należ
ności z,a ' podróże s~użbowe sędziów grupy uposaże
nLa L 

§ 4. Wykon,an,ie ro:zpo~r.ządze'Dia niniejszego po
rucza się Prezesowi Ra,dy Minis trów. 

§ 5. RozpO'rządzen,ie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 luteg'0 1934 r. Równocześnie t,rac,i moc 
obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dn~a 
26 list.opada 1926 r. o wynagr,odzeniu Prezesów 
i czt.O'nków Trybun.ału Kompetencyjneg'0 (Dz. U. R. 
P. Nr. 121, poz. 698). 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 

74. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 stycznia 1934 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za 
nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębior

stwa "Polskie Koleje ,Państwowe". 

Na pod.s.tawiea~rt. 25 ,i 26 rbzpo,rządzenia Pre
zydenta Rzeczypospo1.itej z dnia 24 wrześn.ia \1926 r. 
o uŁworz,eniu pr.zed.s.iębio'rstw,a "P'olskie Koleje Pań
stwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 89, p.o~. 705), 
w b.rzmieniu zmienronem ,art. 11 ust.awy z dnia 
18 marca 1932 T. o zmianie niektórych przepisów, 
dotyczących z.aopatrzenia emerytalnego funkcjo-

. naTjtis.z6w· pańslwb,wycn i z:awodo'wych wojskowych 
(Dz., U. R. P. Nr. 26, poz. 239) zarządza Sii.ę co na
stępuje: 

R'Oz ,dział 1. 
Postanowienia ogólne. 

§ 1. (1) Prac'ownicy przeds,iębiorstwa ,~P(),I
skie Koleje Państwowe", nazywaneg'0 w dalszym 
ciągu ro'zporządzen:ia :niin.iej,s'zego "P. K. P.", et.atowi, 
stali i pra:ktyka'D'ci, jako też poz'ostałe po nich wdo
wy i sieroty, mają prawo dó za'opat-rzeń według za
sad określonych r.ozporządiZeniem niniejszem. 

(2) W postan.i()wjenia,ch wspólnych dla wszY'st
kich kategoryj pracowników, nazywa się w dalszym 
ciągu rozporządzenia n.iniejszego pracowników eta
towych, pracowników stałych i praktykantów
prac;ownikami. 

(3) Emerytem w T,ozumieruu rozporządzenia 
niniejszego jest były praoownik, który przez rozwią., 
z,anie stosunku służbowego nabył prawo do zaopa
trzenia emerytalnego. 

Wysługa emerytalna. 

§ 2. (1) Do wysługi emerytalnej zalicza się ' 
bez o:płaty na:stępując,e okresy: 
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