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(2) Jeżeli wskutek niewykonania rozkazu 
lub polecenia wynikła sZKoda lub niebezpie
czeństwoznacznej . szkody, 

sprawca podlega karze a1'esztu do 
3 miesięcy lub grzywny do 3.000 zł albo 
obu tym karom ł~CUlie."; 
14) art. 29 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 29. Do orzekania o przestępstwach, 

przewidzianych wart. 26, 26-a, 27 i 28, powołane 
są powiatowe władze administracji ogólnej, jeśli I 
nie zachodzi przypadek dyscyplinarnego uka
rania, przewidzianego rozporządzeniem ńiniej- ' 
szym." . 

. Art. 2. Minister Spraw Wojskowych ogło
si w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
jednolilty tekst rozporządzenia Prezydenta Rze-

czypospoLitej ' z dnia 24 października 1934 r. 
o osobistych świadczeniach wojennyclt z 
uwzględnieniem 2Jmian, wynikających z prze
pisów ogłoszonych przed ,dniem wydania jedno
lite,go teks,tu i z zas,tosowaniemciągłej nurnera
cj,i artykułów. 

Art 3. Wykonanie dekretu niniejszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych i in
nym właściwym ministrom w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych. 

Art 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: / ; Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 30 maja 1939 r. 
O obowiązku rejestracji i dosłarczania danych do celówświadczeó osobistych. 

Na podstawie art. 11 ust. (1) rozporządze-I 
ni~ Pr~zydenta Rzecz~<.>spolitejz dnia 2~ paź
dZIernika 1934 r. o sWladczemach osobIstych 
(Oz, U. R. P. Nr '95, poz. 858), zrnieni,one,~o de
kretem P.rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
25 ijtaia 1939 r. (Dz. U. R. P. N~ 48, poz. 308), 

, zarżąd.za się co następuje: ' 

§ 1. 1. Osoby, posiadające umiejętność 
wykonywania czynności zaiwodowY'ch w prze-, 
myśle, handlu, rolnictwie, komunikacji oraz w 
innych dziedzinach pracy, mogą.cych mieć zna
czenie dla obrony Państwa, podlegająobowiąz
kowI rejestrac~i, którą w .stosunku do poszcze-

, gólny<:hkategoryj obowiązanych za.rządza Mi
nister Opieki SlPołecznej w porozumieniu z Mi
nistrami: Spraw Woj,skówych, Rolnictwa i Re
form Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Ko-
munikacji. . 

2. Rejestracji nie podlegają osoby wymie
nione wart. 4 ust. (1) pkt 1) -.:... .7) rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dni·a 24 paź
dziernika 1934 r. o świadczeniach osobistych. 

§ 2. Posiadacze (kierownictwa) instytucyj, 
organizacyj, przedsiębiorstw oraz gospodarstw 
wiei,skich, objętych art. 3 ust. (2) rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź
dziernika 1934 r. o świadczeniach osobistych, 
obowiązani są na zarzą.dzenie Ministra O~ieki 
Społeczmi'i wydane w porozumieniu z Min~stra
mi: Spraw Wojskowy'ch, Rolnictwa i Reform 
Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji 
dostarczyć wszelkich danych niez.będnychdo 
ustalenia, jaki personel jest zatrudniony i w ja
kiej licz.bie jesJ potrze.bny do zapewnienia pra
widłowego funkcjonowania tych instytucyj, or
ganizacyj, przedsiębiórstw i go.spodarstwwiej
skich, w szczególności do wyzyskania kh obec
nej i najwyższej zdolności wytwórczej. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Opieki Społecznej. 

§ 4. Roz;porząd.zenie niniejsze wchodzi 
w żY'cie z dniem ogłoszenia. 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Opieki Społecznej: 

Marian Zyndram-Kościalkow!ki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 11 maja 1939r. 

o organizacji Poli<;ji Państwowej w powiatach miejskich. 

Na pods'Ławłe art. 17roZiPorządzenia Pre- I wart. 25 ro~porządzenia Prezydenta Rzeczypo
zydenta RzeczypOspolitej z dnia 6 marca 19~ r. spo1itej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Pań
o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. z 1931 ,r. Nr 5, stw()wei. 
poz. 27,) zarządzam co następuje: (2) Organem pracy komendanta miasta jest 

§ l. W miastach stanowiących osobne po
wiaty 4la celów administracji rządowe:j, Policja 
Państwowa sianowi obwody powiatowe, na któ
rych czele stoją komendan'Ci Policji Państwowej 
tych miast. 

§ 2. (1) 1;>0 żadań kOIJlęndanŁów PolicjI 
Państwowej miast należą lun,keje wymienione 

komenda PoHcj~ Państwowej miasta. 
§ 3. (1) W tychmiClJsŁach, w ~tórych funk

cja st~lTosty ,grodzkie'go poruczona jest staroście 
powiatowemu, obowiązki komendanta Policji 
Państwowej miasta pełni mianowany na to sta
nowisko' przez Mini'stra SprClJw Wewnętrznych 
komendant powiatowy powiatu połączonego 
oo'O'bą starosty z miastem. 




