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zie jego choroby lub nieobecności zastępca Na
czelnika (Komendanta). 

Za czynności przekazane ' zastępcy' na sta
łe Naczelnik (Komendant) straży ponosi odpo
wiedzialność przed w'ładzami administracyjny
mi, Prezydentem miasta, zarządem stowarzy
szeriia i Zarządem Głównym Związku. 

. Zastępca Naczelnika (Komendanta), do
wódcy oddziałów i .plutonów oraz adiutant sta
nowią radę straży, jako organ doradczy Naczel
n!ka (Komendanta) straży w sprawach żwiąza
nycli z wyszkoleniem i zaopatrzeniem straży. 

§ 39. 

Członkowie straży są obowiązani: . 
a) poddać się rozkazom i zarządzeniom 

Naczelnika (Komendanta) straży, jego 
zastępcy oraz innych statutowych prze
łożonych, 

b) brać czynny udział w zarządzonych ćwi
czeniachi przeszkoleniach straży oraz 
poznać obowiązujące instrukcje i prze
pisy, 

c) w razie alarmu przybywać niezwłocznie 
na oznaczone miejsce zbiórki w należy
tym umundurowaniu i uzbrojeniu oraz 
nie opuszczać wyznaczonego . posterun
ku bez zezwolenia bezpośredniego prze
łożonego, 

d) wyJWać p'owierzionego im mundurru ćwi
czebnego, uzbrojenia i sprzętu straży 
wyłącznie . do celów służbowych. 

Regulamin wewnętrzny określi szczegóło
wo prawa J' obowiązki, tok służby itp. funkcjo-
nariuszy p gotowi a zawodowego. . . 

§ 40. 

W razie zawieszenia w czynnościach Na
czelnika (Komendanta) straży, jego zastępcy lub 
innego samoistnego kierownika poszczególnej 
jednostki straży w trybie przewidzianym usta
wowo, Zarząd stowarzyszenia obowiązany jest 
przeprowadzić na żądanie władzy zawieszają
cejdochodzenie przeciwko zawieszonemu oraz 
wyniki jego zakomunikować tejże władzy. 

§ 41. 

Członkowie straży powinni być przez Za
rząd stowarzyszenia ubezpieczeni od wypad-

\ 

ków lub śmierci podczas pełnienia obowiązków 
służbowych - w instytucji wskazanej przez 
Związek Strazy Pożarnych Rżeczypospolitej 
Polskiej. 
/ Obowiązek ten ustaje z chwilą uregulowa

nia tej sprawy w' drodze przepisów obowiązu-
- jących lub tez jeżeli przyjął go \ na siebie za-
rząd miejscowej gminy. . 

Część vrr. RozWiązanie stowarzyszenia. 

§42. 

Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić 
w sposób, ustanowiony w obowiązującym pra
wie o stowarzyszeniach, bądź uchwałą Zgroma
dzenia Walnego, zatwierdzoną przez Zarząd 
Główny Związku. 

Zawiadomienia o terminie Zgromadzenia 
Walnego, na którym ma być głosowany wnio
sek o rozwiązaniu, powinny być rozesłane wraz 

. z porządkiem obrad co najmniej na 4 tygodnie 
przed terminem. Wniosek o rozwiązaniu, jeżeli 
nie wychodzi od Zarządu, powinien być zgło
szony na jego ręce pisemnie i podpisany co naj
mniej przez . połowę ogólnej liczby członków, 
uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Wal
nym z głosem decydującym. O terminie posie
dzenia zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia rów
nież Zarząd Główny Związku. 

§ 43. 

W razie zatwierdzenia uchwały o rozwią
zaniu stowarzyszenia likwidacja jego może roz
począć się najwcześniej po upływie 6 miesięcy 
od daty zatwierdzeriia. 

Likwidację przeprowadza Komisja likwi
dacyjna wybrana ' przez Zgromadzenie Walne 
w składzie przewodniczącego i 4 członków. 

Majątek będący własnością stowarzysze
nia przechodzi na rzecz Związku do dyspozycJi 
Zarządu Głównego Związku, który po porozu
mieniu z powiatową władzą administracji ogól
nej powinien użyć go na cele przeciwpożarowe 
w miejscowości, w której stowarzyszenie 
istniało, lub też w miejscowej gminie. Majątek 
będący w posiadaniu stowarzyszenia, a stano
Wiący własność osób trzecich, przechodzi do 
tychże osób do ich dyspozycji. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW .SPRA W WOJSKOWYCH I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 21 li'pca 1939 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Roblych. Przemysłu i Handlu, Ko
munikacji oraz Opieki Społecznej o rejesti'acji osób obowiązanych ~o świadczeń oSobistych. 

Na podJs.tawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia ! 
. Prezydenta Rlzeoz. )'ipospolitej o świadczeniach [ 
OSObLstych (Dz. U R. P. z 1939 r. N[' 55, 

I poz. 354) <zarz~'Z'a się co ,na,stęuYUje: . 

§ 1. Władzami właśdwymi do przepro
wadzenia reje.sŁracji osób obowiązany'ch do 
świadczeń osobistych są woje:wodzkie biura 
Funduszu Pracy (ekspozytury) oraz instytucje, 
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którym powiettone żostały ,t:zY'h'rtości 'Woj~ 
w6dikach biur Fun:dusż1J. Pl'acy. 

§ 2. Ter'mirn rejestracji osób oboWliąża" 
nych dO' świadczeń osohiistychO'kre,ślaią wła
dze wymienione w§ 1 wed~ug WyftY'Cznych Mi· 
nistra Opieki Społecznej w porozumieniu ż Mi· 
nistrem Spraw Woj,skO'W:YiC'h ~ innymi włas,oi
wymi ministrami. 

§ 3. 1. Władze wymieniO'ne W § 1 wzy
wają do rejestracji w drodze publioznych O'h
wieszozeń. Obwieszczet!.la te powinny być 
rO'zpO.akatowane cO' na;mniei na 14 dni przed 
terminem rożp-Oćżęoia rejes,tracji. 

2. ,W ołnvie8zcz~niu nalety określić: 

1) OSO'hy ohowtiązane do zarejestrowania 
się; 

2} termin 2Jfłos:zenia się do reie8łbrao;i; 
3) miej'S:ce zgłoszenia 'Się i . 
4) dO' KUJmerrty, które nale'ży przedstawić 

przy zgłoszeniu; 
5) rygory karne z powO'du niedopełnienia 

obowiązku rejest.ra.c1i. 

\ ł 4. 1. Zgłoszenie do reje's1trl1!cii powinno 
być zasadnk:zo .dokoname p'rzez oS<Ybi:ste sta
wiertle się osoby obowiązanej ,dO' rejestraclj~ 
przed włrudzą przeprowadzającą rejestrację. 

2. W wyjąbkO'wych przypaJdkach zgłosze
nia można tak,że dokornać pisemnie w _ sposób 
określony przez władzę przeprowrudzaiącą re
jestra&tję li pOtdanydO' publicznej wiadomości 
w obwiieis.z'czeniu Q re;0Slbracji. 

§ 5. 1. Dane rejes.tra,cyjne osób, kJtóre do
konały z,głoszema, wpisuje się do karty reje
stl'a<:yj1'lej sporządzonej w dwóch egzempla
r~ach i ~alk:~a.danej dla kazd0$O .zgła9żajó\'C~g.o 
SIę i()'dd-~,l~l!nH~ według 'WZloru, -Jaki UJS'tala Mm~
ster Opiekli Społecznej w porozumieniu z Mini
str~ ~pralW, Wojskowych i dnnyrni ,właściwy
mi m1.'tu$łtamt. 

2. Z krutt r.ei,elstria'cY'jtnYoC1h 'bw'or.zy Solę kar
totekę, Mó-ra powinna być założO'na jeodna dla 
całego powiatu, ,ja,kO' zbiornica kart rejestra
cyjnyoh. Drugie egzempla.rze kart rejestra
cyjny.ch sltużą dO' .sporządzania ogólnych ze-
struwień. -' I 

3. Przepisy wytdane przez Ministra Opieki J 

Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw 
WO'tskowych i innymi właściwymi ministrami 
określają sposób założenia i prowadzenia kar
totelk oraz aktuailizaaję kart rejestracyjnych. 

§ 6. 1. OS'otby poclil~af'l!ceO'bowi~kowi' 
rei~l"acj4 Oibiowi,ązarne S'ą przedlstłJawtić władzy 
przea:>f11owadz.ającej rejest:!laciię zaiŚWiaodiClZenie 
o przynalezll1.Ośd do z,arwod:u O'kreślone~o iW 

myśl 'alTt. 11 rozpO',r'zą<dzenia P!T.erzyden\ta Rze-

. ~ -- r 

ozypostK>mitej o .świad'czE!iIlLacih . OIS1OibilS'tych (Dz. 
U. R. P. :2< 1939 ~._ ,N'Ii 55, ,pt(Jz. 354). 

2.W tym celuposia.dacze (kierownictwa) 
przedsięhiorslw, zakła.ct'ów i instytu,Gyj p1"ze-tny
słowych, hand1owych, komunikacyjnych oraZ 
gospodars'tw w~ejski'ch tud~ie'ż ~nny(:h mają
cych znaczenie dla O'hrony ,Pańs.twa obowiĄza
ni 'są wystawiać z aświa.dJcz enia , .stwi4iltdzająoe 
umiejętność wy1konywania .czynnośsi zawooO'
wy.ch w przemyśle, handllu, -rO'lni.ctWiie i komu
nika'cji oraz w innych dzieldzmaćh pracy; IIlo
g~cy'ch mieć ~naczenie dla O!brony Państwa. 
Zaświadczenia te obok stwierdzenia kwrulifika
cyj zawodO'wych tyldh osób powmny zarazem 
podawać wysokość pobieranego !p~ez nie 'Wy
nagrodzenia. 

3. Z~adczem.ia nalelŻy ,sporządzać we- , 
dl1ug ustalóne.go wzoru (wzór Nr 1}. 

§ 1. l. Osoby, k'tóre ~ jakic-hkolwiek po
wo.d:ów me mogą przedłstawić z,aswi.ardczenia 
przewiHzlilanego w § , fJ UISIt. 1, ()lbOWli~zane 'są 
stwierd:tić . na pi.śmie swĄ :P1'2ynald:fiość do od
powtiedniego .talW'odu. 

2. iWł~a przelprOlWad:zaiąca . rejestrację 
może, w razie wątpHw{)ści' sprawdzić w drodze 
dochodzenia prawdziwość danY'c'h zgłoszonych 
PTzez osoby zareje'strOlWane. 

3. Dochodzem.ie przeptowad.t4się vi trybie 
i na zasada,ch określonych w rozporzl\;dzeniu 
Prezydenta R:z0c'zypospoilitei z dnia 22 marca 
1928 r.o postępowaniu admini.stracyjnym (Dz, 
U. R. P. Nr 36, poz. 341). 

4. W razIe PO'trzehy zasięgnięcia opinii 
rzeczoz,naw,ców powołuje się jako rzeczoznaw
ców przelCł!siaw.iciel:i .szkół wkademickich, szkol
nictwa zawodowego, samorządJUgOlSpód.al"Cte
go, zrzeszeń pracodawców, 'stowarzyszeń , 
i związków fachowców lub osoby teoretycznie 
i praktycz,pie obe-znane z danym zawodem. 

§ 8. Osobom, które dO'pełniły obowii\zku 
reie'stracji, władza przeprowadza+ą<:a rejestra
cję wydaje zaświadczenia o dok onaJn ej reje
stracji według ustalO'ne~o wzoru (wzór Nr 2). 

§ 9. Pow~a~owa władza ad'roiniiStracji 
ogó:1nej na obszarze jej podległym o-bowią;zana 
jest zapeWlIlić prl:ezcza'S trwania reje'straJcji 
Sitały dozór lokalO'Wi, rw którym przeprowadza
na jest rejestracja. 

§ 10. Rozporzą!dzenie ntntefsze woehodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Ministe,r Spraw ,WoJskowych: Kasprzycki 

Minister Spraw Wewnętrznych: , 
Sławoj Składkowski 
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Zalącznikido rozp. Min. Spraw Wojsk. i Spraw 
Wewn. z dnia 21 lipca 1939 r. (poz. 451). 

Wzór Nr 1. 

ZAśWIAOCZENlE 

O kwaliłikAeji tawódowej • 

• _ .. _._ .. __ .. __ ..... _ ... _ ....... _ ...................................................................................... _ ............... __ .... __ ... _ ..... __ zaświadcza, 
(nazwa zakładu pracy) 

że P .................................................................................................................................................................................................................................... ---
(nazwiśko i imię ptacownika) 

.............................................................................. ....... "~;':~Ód' " (~t;.:~dwisk·o'j·· .......... -........................................ ----........ --•. --.. --... --.... --..... . 

pracuje w zakładzie pracy od dnia ....................................................................................... i spełnia na!it~łJując:e 
, (dokładna data) 

,.czynności .................................................................................................................. --.................................................... ------.... -----

pobierając wynagrodzenie w wysokości .............. --......................................... , ........... ........ .............. : ................................. _ 
! (po::łać oddzielnie wynagrodzenie 

; ..... , ................ ,' .................................................................. pi~'~ięi~'~"'l ' 'o'd d~i~i~i·~···;;; ·;;;;,t~~~·~·)' .. ·· .... · ............ · ............ -............ · ...... ~-.. -· __ ·_-

za .............................................. · .... ······ ........ ············· .. ·· ............................. _ .. . 
(miesiąc, dzie ń lub godzinę pracy) 

Zaświadczenie niniejsze służy dla celów rejestracji osób obowiązanych do świadcz,eń 

osobistych. 

D a t a Podpis i pieczęć 

,IJ \'fi A G A; Zawód praco wnika natezy podawać według "Stownika nazw pracownik6w w przetnyśle i rzemiośle", 
'wyj. przez M. p, i H, 

(nazwa biura rej estruheego) Wzór Nt 2, 

.............................................. dn . .............................................. 1939r. 

ZAŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. 

Pan{i) ................................................................................................................... rok urodzenia, ............................... __ 

'zawód (stanowisko) ................................................. : .............................................. _ ......................................... - ....................... -

dopełnił(a) obowiąlku rejestracji do ~windczeń o90biśłych zarządzonego M podstawie art. 11 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych (DL. U. R. P. ź 1939 r. 

,Nr 55. poz. 354). 

podpi. 
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