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TREśC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i aW ł a d z Naczelnych: 

Poz. 69. Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 
11 lutego .939 r. o nadaniu statutu stowarzysze
niu "Organizacja Przysposobienia Wojskowego 
Kobiet". 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR 13 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 20 LUTEGO 1939 R., ZAWIERAJĄCY 
TRESC NASTĘPUJ AC A: 
ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW 

Poz. 71 - z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu 
stowarzyszenia " Organizacja Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej 
użyteczności. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 
Poz. 72 - Opieki Społecznej z dnia 18 stycz· 

nia 1939 r. wydane w porozumieniu z Mini$trem 
Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obie-
giem środków kosmetycznych. . 

Poz. 73 - Skarbu z dnia 27 stycznia 1939 r. 
w sprawie utworzenia podurzędu celnego w sie
dzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Samochodowe 
Wspólnoty Interesów S. A. Montownia w Łagiew
niJlUch Sląskich". 

Poz. 74 - Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. 
o normach szacunku i cenach wykupu krajowego 
Surowca tytoniowego. 

Poz. 75 - Przemysłu i Handlu z dnia 7 lu
tego 1939 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji 
taksometrów nowych, naprawianych i sprowadza
nych z zagranicy. 

Poz. 76 - Przemysłu i Handlu z dnia 9 lu
lego 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
Z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania po
zwoleń na prawo przywozu towarów objętych za4 

kazami przywozu. 
Poz. 77 - Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 

1939 r. o zmianie rozporządzenia o komornikach. 
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ZARZĄDZENIE RADY MINISTRóW 
z dnia 11 lutego 1939 r. 

O nadaniu statutu stowarzyszeniu uOrl!anizacja 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet". 

Na podstawie art. 47 ust. (2) i (3) prawa o sto
warzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz, 
U. R. P. Nr 94, poz. 808) i § 2 rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu 
stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Woj
skowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej uży
teczności (Dz. U. R. P. Nr 13, poz, 71) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 
Nadaje się dołączony do niniejszego zarządze

nia statut stowarzyszeniu wyższej użyteczności 
"Organizacja Przysposobienia WojskoweJ!o Ko
biet". 

§ 2. 
Stowarzyszenie "Organizacja Przysposobie

nia Kobiet do Obrony Kraju", zarejestrowane w 
Komisariacie Rządu na m. sl Warszawę dnia 
20 marca 1928 r. pod Nr 354, wykreśla się z reje
stru stowarzyszeń. 

§ 3. 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 
Prezes Rady Ministrów 

i Minister Spraw Wewnętrznych: 
{-l Sławoj SkladkowskL 

Z.ł/fcmik do zarzlldzema Rady Ministrów 
z dnia 11 lutego 1939 r. (poz. 69). 

STATUT 
ORGANIZACJI PRZYSPOSOBIENIA WOJSKO

WEGO KOBIET. 
Rozdział I. 

Nazwa, teren działalności i siedziba. 
§1. 

1) Stowarzyszenie działające na mocy statutu 
niniejszego nosi nazwę: "Organizacja Przysposo
bienia Wojskowego Kobiet" (P. W. K). 

2) P. W. K rozciąga swoją działalność na ca
ły obszar Rzeczypospolitej. 

3) Siedzibą władz centralnych P. W. K. jest 
m. st. Warszawa. 

R o z d z i a ł II. 
Charakter P. W. K. 

§ 2. 
1) P. W. K, wywodząc się z tradycji organiza

cji niepodległościowych, opiera się na kierunku 
ideowym, nadanym życiu Polski przez Józefa Pił
sudskiego. 

2) P. W. K jest stowarzyszeniem wychowaw
czym przysposobienia do obrony kraju, zorganizo
wanym na zasadach wojskowych, z uwzględnie
niem ochotniczego i społecznego charakteru orga
nizacji i potrzeby wykorzystania inicjatywy spo
łecznej. 

§ .3. 
. 1) P. W. K. jest uznane za stowarzyszenie 
wyższej użyteczności. 

2) P.W. K. GJosiada osobowość 'prawną, może 
posiadać wszelki majątek ruchomy i nierucho
my, nabywać go i zbywać, zawie·rać wszelkie umo
wy, przyjmować zapisy i darowizny na cele orga
nizacji bez o,graniczeń i bez potrzeby uzyskiwa
nia pozwoleń, przewidzianyoh w przepisach spe
cjalnych, regulujących sprawy zapisów, darowizn 
oraz nabywania maiątku ,przez os,oby fizyczne 
i prawne. 

3) P. W. K. posiada własne godło, chorągiew, 
pieczęć, st-l'ój mundurowy i odznaJki, ·zatwierdzone 
przez władze nadzorcze. 

Cel i środki działania P.W. K. 
§ 4. 

1) P. W. K. ma na celu wzmożenie siły obron
nej Państwa przez przysposobienie szerokie:go 
ogółu młodzieży żeńskiej i kobiet polskich do za
dań na wypadek wojny, celowe ujęcie organiza
cyjne wysiłków społeczeństwa kobiecego, podej
mowanych w akcji przysposobienia do obrony 

• kraju, oraz wszechstronne przygotowanie potrzeb
nych Państwu sił kobiecych do wojskowej służby 
pomocniczej. 

2) Z celu tego wypływa'ją sz.czególne zada
nia P. W. K: 

a) wychowanie wojskowe młodzieży żeńskiej 
w myśl ideałów rycerskich, 

b) szkolenie kobiet do pomocniczej służby 
woj'skowej w myśl oddzielnych .zarządzeń 
Ministra Spraw Wojskowych, 

c) powszechne przygOltowanie kobiet do obro
ny kraju, 

d) oddziaływanie na właściwą postawę oby
watelską ogółu społeczeństwa, wa.runku
jącą gotowość do obrony kraju, 

e) ws.półdziałanie z innymi stowarzyszeniami 
społecznymi w pracy dla rozwo}u kultury 
fizycznej kobiet i ogólnego rozwoju kul
turalnego i ,gospodarcze,go kraju, jako nie
zbędnych ~ółczynników obronności 
Pań1stwa. 

§ 5. 
Dla osiągnięcia powyższych celów P. W. K: 
1) propaguje zadania kobiet polskich w dzie

dzinie obrony krajuj 
2) organizuje siły społeczne, tworzy ośrodki 

pracy i ·zakłada zespoły wszelkiego typu, po
trzebry do realizacji zadań 'Stowarzyszeniaj 

3) tworzy kadrę instruktorek i przodowni
czek dla wszelkich działów pracy kobiecej w za
kresie przysposohienia do . obrony krajuj 

4) prowadzi przysposobienie woj.skowe ko
biet i szkolenie do pomocniczej służ:by wojskowej 

w myśl oddzielnych zarządzeń Ministra Spraw 
Wojskowychj 

5) organizuje na terenie szkół żeńską mło
dzież s.zkolną w hufce P. W. K. - na zasadach 
regulaminu wydanego przez Ministra Wyznań ~e
Hgijnych i Oświecenia Publicznego w porozumIe
niu z Ministrem Spraw Wojskowychj 

6) prowadzi przYSiPosobienie kOlbiet dQ ohro
ny kraju na terenie innych stowarzyszeń oraz 
przysposobienie kOlbiet niestowarzysz~ny~hj . 

7) współpracuje ze stowarzyszemaml męskl
mi przyspo.sobienia wojskowego wskazanymi przez 
Ministra Spraw Wojskowych (Państwowy Urząd 
Wy,chowania Fizyczne.go i Przysposobienia Woj
skoweg,o - P. U. W. F. i P. W.)j 

8) prowadzi ewidencję pracy i personalii; 
9) wydaje pi.sma oraz wydawnictwa fachowe 

z dziedziny zagadnień wychowawczych i specjal
nych, wchodzących w zakres pracy stowarz)'isze
niaj 

10) gromadzi fundusze na prowadzenie pracy. 

R o z d z i a ł HI. 
Członkowie i nczestniczki P. W. K. 

§ 6. 
1) Członkowie P. W. K. dzielą się na: 
a) członkinie: kandydatki i rzeczywiste, 
b) czł·onków: współdziałających i popierają

cych. 
2) a) członkinią - kandydatką mOlże ,ZQlstać 

każda Polka, w wieku od ukończonych 
18 lat, zgłaszająca się do pracy i deklarti
jąca odbycie p,rzepisowego przysposobie
nia, 

b) członkinią rzeczywistą może zostać kan
dydatka po uzyskaniu przepisowego przy
sposobienia, która podpisze deklarację zo
bowiązującą ją do czynnc-g,o udziału w p,ra
cach P . W. K, w myśl postanowień sta
tutu, 

c) członkiem współdziałającym może zostać 
stowarzy,szenie społeczne, które na zasa
dzie pisemnej deklara,cji podporządkuje 
się w ,zakresie pnYSiPosobienia kobiet do 
obrony kraju przepisom niniejszego statu
tu, zachowując poza tym w ramach wła
snego statutu całkowitą samodzielność 
działania, 

d) członkiem popieraiącym może zos.tać O'SO

ba fizyczna lub prawna, która zadeklaru
je ~ieranie zamierzeń i prac P . W. K. 
pomocą materialną lub działalnością spo
łeczną· 

3) Młodzież pozaszkolna· żeńska do lat 18 
może należeć do P.W. K. w charakterze uczestni
czekj uczestnkzka rooże z>ostać człon'kinią rzeczy
wistą po Sipełnieniu warunków wymienionych w 
'pkt 2) lit. bl . 

4) Młodzież szkolna żeńska może należeć dOi 
P. W . K. w charakterze uczestniczek na warun
kach, określ-onych w regulaminie, wymienionym 
w § 5 pkt 5). 

5) Członkinie st'owa.TZyszeń, należących do 
P. W. K. w charakterze czŁonków współdziałają
cych, biorą~e udział w praca.ch przrsposobienia ,do 
obrony kraJU - są uczestmcz·kaml P. W. K. 

§ 7. 
1) Członkinie rzeczywiste mają bierne i czyn

ne prawo wyborcze do władz P. W. K, sŁosownie 
do postanowień niniejszego statutu. 

2) Członkowie współdziab.jąc:y mają czynne 
prawo wyborcze do władz P. W. K. • 

3) Członkowie i uczestniczki P. W. K. korzy
stają z u.rządzeń i ,praw organiza,cyjnych, przewi
dzianych w statucie i regulaminie organizacyjnym,. 
oraz pomocy, iaką P. W. K przyznaje na zasadzie 
odpowiednich zarządzeń swoich władz. 

4) Prawa, obowiązki i tytuły służbowe i orga
nizacyjne członkiń i uczestniczek, wypływające 
z posiadanego przysposobienia i prowadzonej pra
cy wychowCJ.wc.zej i wyszkoleniowej, określają in. 
strukcje Komendantki Naczelnej (§ 17 pkt 3) 
lit. a) - dl). 

5) Członkinie i członkowie zawieszeni w cz-ya
nościach lub prawach członka. nie mogą brać 
udziału w walnych ·zebraniach, oraz ipOZ'bawieni ' 

I są biernego i czynnego prawa wybor,cze.go. 
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§ 8. 
1) Obowiązkiem każdego ,czf.onka jest: 
a) przestrzeganie zasad statutu, 
b) udział lub współdziałanie w pracach P. W. 

K. w określonym zakresie, 
c) stosowanie się do uchwał, regulaminów i 

zarządzeń władz P. W. K., 
d) opł.acanie składek członkowskich i WlSzel

kich obowiązujących opłat organizacyj
nych, ustalonych przez władze centralne. 

2) Ponadto obowiązkiem członka współdzia
łającego, w myśl podpisanej deklaracji, jest: 

a) udział w pracachzmierzający~h do mobi
lizacji sił duchowych narodu dla celów go
towości wojennej, w myśl dyrektyw władz 
wojskowych, 

h) prowadzenie przysposobienia do obrony 
kraju w zakresie indywidualnego przeszko
lenia swy<:h członkiń lub ułatwianie im 
nabycia tego przeszkolenia na innym te
renie, 

c) udział w propa·gandzieprz)1'Sposo,bienia 
wojsk,owego ,kobiet i kierowanie do zespo
łów P. W. K. ty~h członkiń, które chcą 
być przysposobione wojskowo lub prze
szk,olone do pomocnic'zej słUŻ'by wojsko
wej, 

d) pomoc P. W. K. w wykonaniu zleconyc::h 
jej pr.zez władze wojskowe zadań, 

e) pomQC w zdobywaniu środków na iprace 
P. W. K. 

3) O należeniu do innych stowarzyszeń człon
kinie P. W. K. zawiadamiają władze P. W. K. 

4) Obowiązki młodzieży szkolnej, należącej 
do P. W. K. w charakterze uczestniczek, określa 
regulamin, wymieniony w § 5 pkJt 5). ~~ 

5) Obowiązki młodzieży pozaszkolnej, nale
żącej dQ P. W. K. w charakterze uczestniczek, 
określa regulamin organizacyjny. 

Przyjmowanie do P. W. K. 
§ 9. 

1) Członkinie przyjmuje do P. W. K. Komen
dantka placówki (§ 28 pkt 2)). 

2) Czlonków współdziałających przyjmuje do 
P. W. K. Główna Rada Społeczna f§ 19 pkt 2) 
lit. c)). 

3) Cdonków popierających ,przyjmują do P. 
iW. K. władze każdejjednos,tki organizacyjnej. 
rw ka:żdej jednostce Qrganizacyjnej mogą być two
rzone grupy członków (iń) popierających według 
specjalnego re.gulaminu organizacyjnego. 

4) Zasady ,przyjmowania do P. W. K młodzie
ży szkolnej określa osobny regulamin, wymieni.o
ny w § 5 pkt 5) niniejs.zego statutu. 

5) Szczegółowy zakres kompetencji władz P. 
~. K co do sposobu przyjmowania ~złonków 
i uczestniczek określa regulamin organizacyjny. 

Ustąpienie z P. W. K. 
§ 10. 

1) Przestaje się być członkiem P. W. K.: 
a) na własne żądanie, na zasadzie pisemnego 

zawiadomienia, złQżonego tej władzy or
ganizacyjnej, której się w danym czasie 
podlega, 

b) na zasadzie skreślenia przez władze orga
nizacyjne P. W. K., o którym zaintereso
wany powinien być ,poinf.ormowany na 
piśmie, 

c) w razie nie,placenia ISkładek przez czas 
ok,reślony przez Walny Zjazd Delegatek 
(§ 16 pkt 11) lit. gJ). 

2) Skreślenie następuje na mocy decyzji wła
dzy właściwej ze względu na rodzaj przewinienia 
(pkt 4)) za: 

a) niewykonanie obowiązków ·członkowskich, 
b) przewinienia służbowe w pracy wycho

wawczo-wyszkoleniowej, 
c) działanie na szkodę P. W. K, 
d) z wyroku lub na wniosek sądu koleżeń

skiego, 
e) w razie popełnienia występku lub z'brodni. 
3) Członkowie skreśleni z przy~zyn wymie

nionych w pkt 2) lit. c), d) i e) nie mogą być po
nownie przyjęci do stowarzyszenia. 

4) Kompetencje władz do skreślania człon
ków i uczestniczek ustala regulamin organizacyjny. 

5) Zobowiązania majątk,owe zaciągnięte wo
bec P. W. K. zachowują moc obowiązującą bez 
względu na powód i sposób utraty członkostwa. 

6) Od decyzij danej władzy przYlSługuje skre
tlonej członkini (członkowi) prawo odwołania się 
w terminie miesięcznym do władzy wyższej; od 
decyzji sądu koleżeńskiego nie ma odwołania. 

7) Sprawę wystąpienia młodzieży szkolnej 
z P. W. K. reguluje regulamin, wymieniony w § 5 
pkt 5) niniejszego sta,tutu. 

§ 11. 
W P. W. K., sŁosownie do zarządzeń P. U. W. 

F. i P. W., mogą odbywać przysposobienie wojsko
w,e lub przeszkolenie do pomocniczej służby woj
skowej osoby nie należące d·o P. W. K 

R o ~ d z i a ł IV. 
Organizacja terytońalna i władze P. W. K. 

§ 12. 
Podział organizacyjno-administracyjny P. W. 

K. }est terytorialny, dostosowany do podziału pań-

MONITOR POLSKI. - Dnia 21 lutego t939 r. 

stwowego organizacji przysposobienia wojskowe
go lub innego, stosownie do zarządzeń Minister
stwa Spraw Wojskowych (P. U. W. F. i P. ,W.). 

§ 13. 

1) Najniższą terenową jednostką organiza<:yj
ną, P. W. K. jest placówka, obejmują~a teryto,rial
nie jedną, miejscowość. 

2) Placówki z terenu jednej komendy powia
towej przysposobienia wojskowego (jeżeli władze 
wojskowe nie zarządzą, inaczej) tworzą Koło. 

3) Koła na te.renie Okręgu Korpusu tworzą 
Okrąg. 

4) Koła na terenie rejonu przysposobienia 
wojskowego mogą być wydzielone z okręgu - ja
korejon P. W. K 

§ 14. 

1) Władzami centralnymi P. W. K. są: 
a) Walny Zjazd Delegatek (Walny Zjazd), 
h) Komendantka Naczelna, 
c) Główna Rada Społeczna (Główna Rada). 
d) Sąd Koleżeński, 
e) Centralna Komisja Rewizyjna. 
2) Władzami terytorialnymi P. W. K. są: 
a) w okręgach (rejonach) komendantki 

okręgów (rejonów) i okrę·gowe (rejonowe) 
rady społeczne (okręgowe rady), 

b) w kołach - 'komendantkikół, wa,lne ze
brania kół (zehrania kół), rady społeczne 
kół (rady kół) i komisje rewizyjne, 

c) w placówkach - komendantki placówek 

§ 15. 

Organizacja pracy rad społecznych P. W. K. 
oparta jest na zasadzie zhio,rowej odpowiedzial
ności. O!1ganizacja komendantek oparta jest na 
rozkazodawstwie i zasadach hierarchii wQjoskowej, 
a stą,d odpowiedzialności jednostkowej komendan
tek jednostek niższych przed wyżs·zymi. 

Walny Zjazd. 
§ 16. 

1) Walny Zjazd jest najwyższą organizacyjną 
władzą P. W. K. 

2) W Walnym zjeździe biorą udział: członki
nie Głównej Rady, Centralnej Komisji Rewizyjnej, 
Sądu Koleżeńskiego i rad okręgowych (rejono
wy<:h), delegatki członków współdziałających -
po 2 od stowarzyszeń działających na terenie ca
łej Rzeczypospolitej i po 1 od stowarzyszeń 
o mniejszym za.sięgu działania, przewodniczące 
rad kół i komendantki kół oraz delegatki kół 
z wyboru (§ 24 pkt 5 Ht. a)). Każda z tych osób 
ma prawo do jednego głosu. Głosów łączyć ani 
przekazywać nie można. 

3) Walny Zjazd bywa zwyczajny i nadzwy
cnjny. 

4) Zwyczajny Walny Zjazd odbywa się .raz 
na rok; zwołuje go Główna Rada najpóźniej w 
pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Nad
zwyczajny Walny Zjazd zwołuje Główna Rada w 
terminie najpóźniej 2-miesięcznym od dnia otrzy
mania żądania (pkt 5) lub własnej uchwały. Wal
ny Zjazd jest ważny bez względu na ilość przyby
łych delegatek. 

5) Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoły-
wany: 

a) na żądanie władzy nadzorczej, 
b) wedłu!! uznania Głównej Rady, 
c) na żądanie Centralnej Komisji Rewizyjnej, 
d) na pisemne żądanie 1/3 delegatek kół 

z urzędu (§ 24 pkt 5) lit. a)). 
6) O terminie Walnego Zjazdu Główna Ra

da zawiadamia okręgi i koła pisemnie przynaj
mniej na 6 tygodni przed dniem Zjazdu, podając 
datę i miejsce. 

7) Wnioski do porządku dziennego Walnego 
Zjazdu PQwinny być nadesłane do Głównej Rady 
najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu. 
Porządek dzienny Zjazdu, proponowany przez 
Główną Radę, powinien być .rozesłany delegatkom 
na tydzień przed Zjazdem. 

8) Na Zwyczajnym Walnym Zjeździe są roz
patrywane te sprawy, które były umieszczone na 
porządku dziennym. Na Nadzwyczajnym Walnym 
Zjeździe mogą być rozpat.rywane tylko te sprawy, 
które stanowią powód }ego .zwołania. 

9) Wnioski o zmianach statutu i rozwiązaniu 
P. W. K. wymagają uchwały 2/3 głosów obecnych. 

10) Obrady Walne.go Zjazdu odbywają się na 
zasadzie SiPecjalnego re·gulaminu, u<:hwalonego 
przez Walny Zjaz'd. 

11) Walny Zjazd: 
a) .rozpatruje i zatwierdza sprawozdania, bi

lanse i preliminarz budżetowy, przedsta
wiony przez Główną Radę, oraz wnioski 
Centralnej Komisji Rewizyjnej, 

b) przyznaje prawo do chorągwi o!1ganiza
cyjnych, 

c) dokonywa wyborów Komendantki Naczel
nej, pr,zewodniczącej i 11 członkiń Głów
nej Rady, Centralnej Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądu Koleżeńskieg·o, 

d) uchwala wytyczne pracy na rok następny 
dla Głównej Rady, 9 

e) załatwia wnioski Głównej Rady oraz ze
brań kół, 

f) uchwala wnioski, dotyczące opłat organi
:l:acyjny<:h i ich zmian, 
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g) ustala warunki utraty członkostwa wsk u
te'k nieplacenia składek członkowskich, 

h) decyduje w StPrawach kupna, sprzedaży 
i obciążenia nieruchomości, 

i) projektuje zmiany statutu celem pr,ze.dsta
wienia ich władzom państwowym oraz za
twierdza regulaminy: obrad Walnego Zjaz
du, organizacyjny, chorągwiany i Sądu 
Koleżeńskiego, 

j) uchwala wniosek do władz nadzorczych 
o .rozwiązaniu stowarzyszenia. 

Komendantka Naczelna. 
§ 17. 

1) Komendantka Naczelna wybierana jest 
przez Walny Zjazd na 3 lata spośród instrukto .. 
rek przysipos,obienia woj5kowego kobiet najwyż
szego stopnia wyszkolenia; wybór podlega za
twierdzeniu przez Ministra Spraw Wojskowych 
w porozumieniu z Ministrem Wyznań Reliogijnych 
i Oświecenia Publiczne.go. 

2) Do zadań Komendantki Naczelnej należy 
realizacja planu akcji przysposobienia wojskowe
go kobiet i przyspo,sobienia do obrony kraju we
dług instrukcji Ministra Spraw Woj6kowych (p. U. 
,W. F. i P. W.), a w opardu o pomoc i ws,półdzia
łanie .zorganiwwanej w tym celu akcji społeczeń
stwa kobiecego. 

3) Do kompetencji Komendantki Naczelnej 
należy: 

a) ustalanie form pracy wychowawczej, wy
szkoleniowej i wykonawczej zespołów, kie
rowanie organizacją tej pracy oraz jej kon
trola, 

b) planowanie szkO'lenia kadr pomocniczej 
służby wojskowej i ustalanie wytycznych 
wykonania planu, 

c) szkolenie i organizacj.a kadry instruktorek 
i pr.zodowniczek, ;ako też prowadzenie 
ich ewidencji i kwalifikacja, 

d) onganizacja pers.onalna i nadawanie stopni 
organizacyjnych, 

e) tworzenie komend terytorialnych, wyda
wanie dla nich instrukcyj organizacyjnych 
i obsada !personalna, 

f) ustalanie mczne'go planu pracy, który w 
·odniesieniu do młodzieży szkolnej wyrna
·ga zatwierdzenia Mini'sŁerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publiczneg·o, 

g) układanie planu budżetu i jego realizacja 
w ramach preliminarza budżetowe'go oraz 
ustalanie planu zaopatrzenia materiałowe
go i w !pomoce szkolne, 

h) ewidencja całokształtu .pracy, a w s.zcze
gólności ewidencja personalna przeszko
\.onych do pomocniczej lSłużby wojskowej 
kobiet, 

i) w zakresie swoich kompetencH - repre
zentowanie P. W. K. i współdziałanie z 
władzami rządowymi i samorządowymi 
oraz instytu~jami, powołanymi pHez wła
dze rządowe do współpracy w obronie 
kraju. 

4) Komendantka Naczelna informuje Główną 
Radę o planach i pracach bieżących swego zakre
su, wnosi do dyskusji i zaopiniowania ważniejsze 
z<ligadnienia programowe z zakresu pracy wycho
wawczo-wyszkoleniowej, przed,slawi,a dO' uchwa
lenia wnioski do preliminarza budżetowego. 

5) Komendantka Naczelna pracuje przy po
mocy swego sztabu, którego organizację zatw i el~
dza Ministerstwo Spraw Wojskowych (P . U. W. F. 
i P. W.). Sztab pracuje według regulaminu, wyda
nego przez Komendantkę Naczelną· 

Główna Rada. 
§ 18. 

t) Główna Rada składa się z 12 członkiń P. 
W. K. z wyboru Walnego Zjazdu, stałych delega
tek od każoećO' członka współdziałającego, w ilo
ści jak na W';.iny Zjazd, Kom.~ndantki N~czeJnej 
i jej zastępczyni oraz 4 członkm z kooptaCJI Rady. 

2) Kadencja Głównej Rady trwa 3 lata. 
3) Członkowie współdziałający zgłas~ają sw~

je dele,gatki do Głównej Rady do za.tw12~dzell1a 
Wa,lnemu Zjazdowi. Delegatlu do GłowneJ Rady 
może członek współdziałający zmieniać tylko na 
Walnym Zjeździe; w razie ko~ieczności mo,że raz 
wymienić jedną delegatkę w ciągu r<:ku.. . 

Jeżeli deleóatka członka wspołdzlałaJącego 
nie wywiązuje się ze swych ohowiązków, Główna 
Rada może uchwalić jej usunięcie i wtedy członek 
współdziałający musi wyznaczyć nową, której 
mandat trwa do czasu najbliższego Walnego 
Zjazdu. 

4) W razie U'stąpienia prz~d k~ńcem. kaden
cji części członkiń z wyboru, GłowneJ R~~zle prz.y: 
sługuje prawo kooptacji innych członkm w 110sCl 
nie więcej niż 3. 

5) Kadencja członkiń w powyższy spo~Ó'b 
kooptowanych trwa do najbliższego Walnego 
Zjazdu, który przeprowadza uzupełniające wy-
bory. 

6) Przewodnicząca Głó~nej Ra~y .wybierana 
1est imiennie przez Walny Zlazd. Jezeh przewod
niczą<:a nie może pełnić swych czynnOlŚci, zastę
puje ją, Komendantka Naczelna. 
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7) Prezydium Głównej Rady składa się z prze
wodniczącej Gt.ównej Rady oraz wybranych przez 
Główną Radę _~pośród 11 członkiń z wyboru Wal
nego Zjazdu: 3 wiceprzewodniczących, sekretarki, 
skarbniczki i ich zastępczyń. Komendantka Na
czelna i jej zastępczyni wchodzą w skład prezy
dium z urzędu. 

8) Organizację pracy Głównej Rady ustala 
uchwalony przez nią regulamin. 

9) Korespondencję zwykłą podpisują człon
kinie Głównej Rady według kompetencji, ustalo
nych w regulaminie Rady. Weksle, pełnomocnic
-twa, akta notarialne i wszel'kie zobowiązania ma
jątkowe w imieniu P. W. K. podpisują: przewod
nicząca lub wiceprzewodnicząca Głównej Rady 
i skarbniczka lub jejzastę.pczyni. 

§ 19. 

1) Zadaniem Głównej Rady jest wytworzenie 
dobrych warunków moralnych i materialnych dla 
pracy wychowawczej i wyszkoleniowei P. W. K. 

2) Do kompetencji Głównej Rady należy: 
a) propaganda zadań i pracy P. W. K., 
b) kierowanie pracą organizacyjną rad niż~ 

szych jednostek organizacyjnych przez: 
- wydawanie zarządzeń i regulaminów 
dotyczących pracy rad okręgowych (rejo
nowych) i rad kół, oraz zatwierdzanie pla
nów pracy rad okręgowych (rejonowych), 
- mianowanie prezydiów rad okręgowycII 
(rejonowych), decydowanie w sprawie za
wieszonych przez rady okręgowe (rejono
we) uchwał zebrań kół, rozwiązywanie rad 
kół i rad okręgowych (rejonowych) lub 
usuwanie ich członkiń, 

c) przyjmowanie członków współdziałającyc? 
ora~ koordynacja ich pracy i inicjatywy or
ganizacyjnej w dziedzinie przysposobienia 
do obrony kraju, 

d) czynienie starań o fundusze na potrzeby 
P. W. K, gromadzenie środków i zarządza
nie nimi w ramach uchwalone~o budżetu, 
zarządzanie ruchomym i nie ruchomym ma
jątkiem, decydowanie w sprawach dzier
żawy nieruchomości oraz przyjmowanie 
darów i zapisów, prowadzenie gospodarki 
pieniężnej i materiałowej, wydawanie in
strukcji, dotyczących rachunkowości i go
spodarki finansowej w okręgach (rejonach) 
i kołach oraz jej nadzór, 

e) wydawanie opinii w sprawach, wniesio
nych na Radę przez Komendantkę Naczel
ną, 

f) zastępowanie P. W. K. w sądach, instytu
cjach i urzędach przez osoby upoważnio
ne, 

g) przedstawianie Walnemu Zjazdowi i wła
dzy nadzorczej sprawozdań ze swej dzia
łalności oraz działalności rad niższych 
P. W. K, bilansów rocznych, preliminarzy 
budżetowych i programu prac, 

h) przedstawianie Walnemu Zjazdowi pro
jektów zmian statutu i regulaminów, 

i) w zakresie swoich kompetencii - repre
zentowanie P. W. K i współdziałanie z 
władzami rządowymi i samorządowymi 
oraz z instytucjami, powołanymi przez 
władze rządowe do współpracy w obronie 
kraju. 

Sąd KolrieńskL 

S 20. 

1) Sąd Koleżeński P. W. K składa się z 7 
członkiń i 3 zastępczyń, wybranych na 3 lata przez 
Walny Zjazd. 

2) Ustrój Sądu, jego kompetencje i tryb postę
powania określa regulamin (§ 16 pkt. 11) lit. iB. 

Okręgi (rejony). 

S 21. 

1) Okrąg (rejon) zakłada Komendantka Na
czelna przez zamianowanie komendantki okręgu 
(rejonu). ' 

2) Do zadań komendantki okręgu (rejonu) na-
leży: 

organizowanie pracy na obszarze okręgu 
(rejonu) i prowadzenie jej w myśl instruk
cji i szczegółowych zarządzeń Komendant
ki Naczelnej; plan pracy w odniesieniu do 
zespołów młodzieży szkolnej wymaga za
twierdzenia kuratora właściwe!!o okręgu 
szkolnego. 

S 22. 

1) Warunki powołania okręgowej (rejonowej) 
rady ustala regulamin organizacyjny. 

2) Okręgową (rejonową) radę powołuje Głów
na Rada. 

3) Okręgowa (rejonowa) rada pracuje według 
regulaminu, wydanego przez Główną Radę. 

4) Okrąg (rejon) reprezentowany jest na Wal
nym Zjeździe przez pełny skład rady okręgowej 
(rejonowej). 
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5) Okręgowa (rejonowa) rada składa się z pre
zydium w ilości 5 osób, zamianowanych przez 
Główną Radę spośród przedstawionych przez ko
mendantkę okręgu (rejonu) kandydatek, zamiesz
kałych w siedzibie D. O. K (wojskowych władz 
rejonowych) oraz z delegatek członków współ
działających po jednej od każdego członka. Ko
mendantka okręgu (rejonu) i jej zastępczyni wcho
dzą z urzędu do okręgowej rady i jej prezydium. 

6) Prezydium rady okręgowej (rejonowej) mia
nuje Główna Rada na rok. Prezydium konstytuuje 
się na pierwszym posiedzeniu rady okrę~owej (re
jonowej) w składzie: przewodnicząca, 2 wiceprze
wodniczące, sekretarka i skarbniczka. Rada okrę
gowa (rejonowa) może dokooptować nie więcej, 
niż 3 członkinie dodatkowo. Stałe zastępczynie 
delegatek biorą udział w posiedzeniach rady bez 
prawa głosu, który przysługuje im tylko w razie 
nieobecności delegatek, które zastępują. 

7) Obowiązki i uprawnienia rady okręgowej 
(rejonowej) są analogiczne do obowiązków i 
uprawnień Głównej Rady, w ramach odpowiada
jących jej zakresowi działalności i kompetencji. 
Szczegóły ustala regulamin organizacyjny i zarzą
dzenie Głównej Rady. 

8) Zobowiązania majątkowe może rada okrę
gowa (rejonowa) podpisywać tylko na podstawie 
pisemnego upoważnienia Głównej Rady. 

9) a) Członkinię prezydium rady okręgowej 
(rejonowej) może zmienić Główna Rada z własnej 
inicjatywy lub na wniosek rady okręgowej (rejo
nowej) za bezczynność lub niestosowanie się do 
zarządzeń władz przełożonych; członkini rady 
z kooptacji lub z delegacji członka współdziałają
cego może być usunięta uchwałą rady: cała rada 
okręgowa (rejonowa) może być rozwiązana przez 
Główną Radę i wówczas Główna Rada mianuje 
nowe prezydium, a członkowie współdziałający dl?!
legują nowe przedstawicielki; 

b) członkini rady okręgowej (rejonowej) usu
nięta przez radę może się odwołać do Głównej Ra
dy w terminie tygodniowym: w tym przypadku 
rada okręgowa (rejonowa) do czasu decyzji uzna
je ją za zawieszoną. 

Koła. 

§ 23. 

1) Koło zakłada komendantka okrę~u (rejonu) 
w sposób, ustalony regulaminem organizacyjnym. 

2) Komendantkę koła wyznacza Komendantka 
Naczelna. 

3) Do zadań komendantki koła należy: 
a) iniCjowanie pracy przysposobienia do 

obrony kraju i koordynacja szkolenia na 
danym terenie, 

b) organizowanie pracy wychowawczej i wy
szkoleniowej w myśl instrukcji władz prze
łożonych; plan pracy w odniesieniu do ze
społów młodzieży szkolnej wymaga za
twierdzenia przez wyznaczony przez ku
ratora okręgu szkolnego organ szkolny, 

c} organizacja placówek, rejestracja zespo
łów, obsada personalna, 

d) szczególne prace przygotowawczo-organi
zacyjne, zlecone przez władze wojskowe 
w zakresie pomocniczej służby wojskowej, 

e) ewidencja pracy i składanie sprawozdań 
według instrukcji władz przełożonych. 

§ 24. 

1) Warunki powołania rady koła ustala regu
lamin organizacyjny. 

2) Jeżeli powstaną warunki określone w re
gulaminie organizacyjnym dla powstania rady ko
ła- komendantka koła zwołuje zebranie organi
za~yjne, które wybiera radę koła i komisję rewi
zYJną· 

3} Wybrana rada koła przesyła protokół or
ganizacyjny podpisany przez założycielki do za
twierdzenia radzie okręgowej. 

4) Rada koła pracuje według regulaminu, wy
danego przez Główną Radę. 

5) a) Koło reprezentowane jest na Walnym 
Zjeździe przez przewodniczącą rady koła i komen
dantkę koła, jako swe delegatki z urzędu. Ponadto 
koło ma prawo do wysłania delegatek na Walny 
Zjazd z wyboru swego zebrania, jeżeli ma powyżej 
20 placówek, po jednej na każde następne 10 pla
cówek. 

. b} Jeżeli koło nie ma rady, to reprezentowa
ne jest na Walnym Zjeździe przez komendantkę 
koła. 

6) Koło może być zlikwidowane przez ko
mendantkę okręgu (rejonu) na zarządzenie Ko
mendantki Naczelnej, jeżeli przedtym rozwiązana 
została rada koła (§ 26 pkt. 8). 

§ 25. 

l} Zebranie koła bywa zwyczajne i nadzwy
czajne. 

2) W zebraniu koła biorą udział członkinie 
rzeczywiste z jego terenu oraz delegatki członków 
współdziałających w ilości, ustalonej regulaminem 
organizacyjnym. 
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3) ZwyczaJne zebranie odbywa się raz na rok; 
zwołuje je rada koła najpóźniej do 15 listopada. 

4) Nadzwyczajne zebranie jest zwoływane: 
a) na żądanie Głównej Rady z własnej inicja-

tywy lub na wniosek rady okrę!!owej, 
b) według uznania (uchwały) rady koła, 
c) na żądanie komisji rewizyjnej koła, 
d) na pisemne żądanie 1/3 członkiń koła, 

uprawnionych do głosowania. 
5) Rada koła powinna zwołać nadzwvC?;ajne 

zebranie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żąda
nia lub powstania powodu. 

6) O terminie zebrania koła rada koła zawia
damia uprawnione członkinie pisemnie na 14 dni 
przed terminem, podając datę, miejsce oraz po
rządek dzienny. 

7) Zebranie koła jest ważne bez wzJ!lędu na 
liczbę przybyłych członkiń. Uchwały zapadaj, 
zwykłą większością głosów. 

8) Protokół zebrania rada koła niezwłocznie 
przesyła radzie okręgowej (rejonowej) do zatwier
dzenia uchwał. 

9) Uchwały zebrania koła stają się prawomoc
ne w razie braku pisemnego sprzeciwu ze strony 
rady okręgowej (rejonowej) po upływie trzech ty
godni od daty doręczenia protokółu. W razie 
sprzeciwu rady okręgowej (rejonowej) przesyła 
ona jednocześnie protokół i odpis sprzeciwu Głów
nej Radzie do decyzji. Główna Rada powinna wy
słać decyzję najdalej w ciągu 6 tygodni. 

10) Zebranie koła: 
a) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie ra

dy koła i komisji rewizyjnej, 
b) dokonywa wyboru prezydium rady koła 

i komisji rewizyjnej, 
cJ wybiera delegatki na Walny Zjazd i uchwa

la wnioski do przedstawienia Walnemu 
Zjazdowi, 

d) uchwala wnioski do programu pracy i bud
żetu na rok następny, 

e) załatwia wnioski przedstawione przez ra
dę koła, oraz inne wnioski, zgłoszone W 
to obrad zebrania. 

§ 26. 

1} Rada koła składa się z prezydium z wy
boru zebrania koła i z delegatek członków współ
działających - po jednej od każdego członka: ko
mendantka koła i jej zastępczyni wchodzą z urzę
du w skład rady koła i jej prezydium. 

2) Prezydium rady koła jest wybierane przez 
zebranie koła na przeciąg jednego roku w liczbie 
5 członkiń. Rada koła wybiera spośród tych 
członkiń przewodniczącą. 2 wiceprzewodniczące, 
sekretarkę i skarbniczkę. Rada koła może koop
tować nie więcej niż 2 członkinie dodatkowo. Sta
łe zastępczynie delegatek biorą udział w posie
dzeniach rady bez prawa głosu, który przysługuje 
im jedynie w razie nieobecności delegatek, które 
zastępują· 

3) Obowiązki i uprawnienia rady koła są 
analogiczne do obowiązków Głównej Rady w ra
mach odpowiadających zakresowi działalności ko
ła. Szczegóły ustala regulamin organizacyjny i za
rządzenia rady okręgowej (rejonowej). 

4) Rada koła przy wykonywaniu swych obo
wiązków powinna przestrzegać przepisów statutu 
i regulaminów oraz stosować się do uchwał ze
brań koła i zarządzeń władz wyższych. 

5) Posiedzenia rady koła powinny odbywać 
się co najmniej raz na miesiąc; ponadto mogą być 
zwoływane w razie potrzeby w każdym czasie. . 

6) Zobowiązania majątkowe w imieniu koła 
może rada koła zaciągać tylko na podstawie pi
semnego upoważnienia Głównej Rady: podpisuje 
je przewodnicząca lub wiceprzewodnicząca, se
kretarka i skarbniczka. 

7) Za niestosowanie się do zarządzeń · władz 
przełożonych lub bezczynność członkini rady 
koła lub cała rada koła może być usunięta: człon
kini rady - uchwałą swej rady, cała rada- de~ 
cyzją Głównej Rady na wniosek rady okręgowej 
(rejonowej). Główna Rada wyznacza kierownic:' 
two jedno lub kilkuosobowe do czasu zwołania 
zebrania koła i nowych wyborów. 

8) Jeżeli koło utraci warunki istnienia rady 
w myśl przepisów regulaminu organizacyjnego -
radę · koła rozwiązuje rada okręgu (rejonu). 

9) Członkinie prezydium rozwiązanej rady 
koła nie mogą być w najbliższych wyborach po
nownie wybrane, a członkinie rady - ponownie 
delegowane lub kooptowane. 

10) Członkini rady koła, usunięta przez radę 
koła, może się odwołać do rady okręgowej (rejo
nowej) w terminie tygodniowym; w tym przypad
ku rada koła uznaje ją za zawieszoną do czasu 
decyzji władzy wyższej. 

Placówki. 

S 27. 

W każdej miejscowości, w której powstalUł 
warunki do zorganizowania pracy wychowawczo
wyszkoleniowej (minimum jeden zespół 6-osobo
wy) - może powstać placówka, którą zakłada I 
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likwiduje komendantka koła na podstawie in
strukcji Komendantki Naczelnej. 

§ 28. 

Do zadań komendantki placówki należy: 
1) propal!anda, inicjowani~ i koordynacja 

pracy przysposobienia do obrony kraju w 
danym ośrodku; 

2) przyjmowanie członkiń do P. W. K. i zakła
danie zespołów; 

3) prowadzenie pracy wychowawczo - wy
szkoleniowej w zleconym przez władzę 
przełożoną zakresie; plan pracy zespołów 
szkolnych wymaga zatwierdzenia przez 
właściwą dyrekcję (kierownictwo) szkoły; 

4) ewidencja pracy. 

Komisje Rewizyjne. 
§ 29. 

l} Komisje rewizyjne składają się: 
a} centralna - z przewodniczącej, 14 człon

kiń i 14 zastępczyń, 
b} w kołach - z przewodniczącej, 2 człon

kiń i 2 zastępczyń; 
2} a} Członkinie Centralnej Komisji Rewizyj

nej wybierane są przez Walny Zjazd spo
śród członkiń P. W. K. zamieszkałych w 
siedzibie Głównej Rady i w siedzibach rad 
okręgowych (rejonowych), na okres ka
dencji Głównej Rady, 

b} Członkinie komisyj rewizyjnych w kołach 
wybierane są przez zebrania koła spośród 
członkiń stale zamieszkałych w siedzibie 
rady koła na okres kadencji rady. 

3} Komisje rewizyjne konstytuują się równo
cześnie z radami; członkinie komisyj rewizyjnych 
wybierają spośród siebie przewodniczące, które 
komisje te zwołują. 

4} W razie zdekompletowania składu, komi
sje rewizyjne uzupełniają się w drodze kooptacji. 
Komisje w kołach kooptują członkinie na okres 
do najbliższego zebrania koła, za zgodą Centralnej 
Komisji Rewizyjnej. 

5) Członkinie komisji rewizyjnej nie mogą 
być jednocześnie członkiniami rad równorzęd
nych ani niższych jednostek organizacyjnych. 

6) Obowiązki komisyj rewizyjnych określa 
regulamin, uchwalony przez Centralną Komisję 
Rewizyjną a zatwierdzony przez Walny Zjazd. 

§ 30. 

l} Do obowiązków każdej komisji rewizyjnej 
należy kontrola rachunkowości, gospodarki finan
sowej i majątku rady danej jednostki organizacyj
nej. Mają one również prawo kontroli w tym sa
mym zakresie bezpośrednio niższych władz i jed
nostek organizacyjnych. Centralna Komisja Re
wizyjna obowiązana jest kontrolować rachunko
wość, gospodarkę finansową i majątek rad okrę
gowych (rejonowych). 

2) Komisje rewizyjne powinny przeprowa
dzać kontrolę co najmniej 2 razy w ciągu roku. 

§ 31. 

Komisje rewizyjne: 
1) składają na zwyczajnym Walnym Zjeździe 

(zwyczajnym zebraniu koła) sprawozdanie ze swej 
działalności za rok ubiegły; 

2) stawiają wnioski na Walnym Zjeździe (ze
braniu koła) o absolutorium dla Rady Głównej 
(rady koła); 

3) w razie uznania za konieczne żądają zwo
łania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu (nadzwy
czajnego zebrania koła). 

R o z d z i a ł V. 
Majątek i rachunkowość. 

§ 32. 

l} Rokiem obrachunkowym w P. W. K. jest 
okres od 1 października do 30 września. 

2} Majątek P. W. K tworzą: 

a} składki członkowskie i wszelkie opłaty; 
b) dochody uzyskane z imprez i przedsię

biorstw organizowanych i prowadzonych 
przez władze i organa P. W. K oraz pro
centy od kapitałów; 

c} ofiary, darowizny, legaty, subwencje itp. 

§ 33. 

1) Ustalanie i wysokość składek i opłat or
ganizacyjnych członkiń i członków określa Walny 
Zjazd, który uprawnienia te może przekazać 
Głównej Radzie, a w odniesieniu do uczestniczek 
oraz członkiń kandydatek - Komendantce Na
czelnej. 

2} Walny Zjazd może też upoważnić Radę 
Główną i rady niższych jednostek organizacyjnych 
do obniżenia opłat lub zwalniania od opłat tak 
członkiń, jak i jednostek organizacyjnych. 

3) Wysokość składek i opłat organizacyj
nych młodzieży szkolnej nie mOże przekraczać 
norm, określonych odnośnymi zarządzeniami 
władz szkolnych. 
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§ 34. 

1) Majątek ruchomy i nieruchomy jest włas
nością P. W. K., reprezentowany przez Główną 
Radę, która majątkiem tym zarządza. Główna 
Rada może upoważnić władze niższych jednostek 
organizacyjnych do zarządzania częścią majątku 
P. W. K 

2) Władze niższych jednostek organizacyj
nych nie są uprawnione do zaciągania zobowiązań 
majątkowych bez upoważnienia Głównej Rady. 

§ 35. 

1) W razie likwidacji jednostki P. W. K. ma
jątek tej jednostki przejmuje władza stopnia orga
nizacyjnie bezpośrednio wyższego. 

2) W razie rozwiązania P. W. K majątkiem 
rozporządzi Walny Zjazd w sposób określony 
w § 38 pkt. 3} niniejszego statutu. 

§ 36. 

Wszystkie władze i instytucje P. W. K pro
wadzą rachunkowość i administrację majątkiem 
organizacji w myśl instrukcji wydanej przez Głów
ną Radę· 

Władze nadzorcze. 

§ 37. 

l} Nadzór nad P. W. K. sprawuje Minister 
Spraw \Vewnętrznych w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wojskowych. 

2) W razie mobilizacji i w czasie wojny oraz 
w przypadkach, gdy tego wymaga interes obrony 
Państwa, stwierdzony uchwałą Rady Ministrów, 
P. W. K podlega całkowicie Ministrowi Spraw 
Wojskowych. 

• R o z d z i ał VI. 
Rozwiązanie stowarzyszenia. 

, § 38. 

1) Rozwiązanie P. W. K może nastąpić w 
sposób ustalony w obowiązującym prawie o sto
warzyszeniach. 

2) Uchwałą Walnego Zjazdu, powziętą więk
szością 3/4 głosów przy obecności naimniej poło
wy ogólnej liczby delegatek, może być zgłoszony 
do władzy nadzorczej wniosek o rozwiązanie 
P. W. K. 

3) W razie rozwiązania P. W. K. na wniosek 
Walnego Zjazdu, Zjazd ten wyznacza komisję do 
zlikwidowania spraw majątku Stowarzyszenia. 

--

Nr 42. 

Pozostały po likwidacji majątek i fundusze oddaje 
komisja na pokrewne cele do dyspozycji Ministra 
Spraw Wojskowych. 

R o z d z i a ł VII. 
Przepisy przejściowe. 

§ 39. 

l} Istniejące w chwili wejścia w życie niniej
szego statutu władze Organizacji Przysposobienia 
Kobiet do Obrony Kraju uzyskują uprawnienia, 
wynikające z niniejszego statutu, jako władze 
P. W. K, do czasu zwyczajnych zebrań kół i Nad
zwyczajnego Walnego Zjazdu. 

2} Na najbliższych zebraniach kół, odbytych 
w terminach przepisanych niniejszym statutem, 
odbędą się wybory nowych władz w myśl przepi
sów niniejszego statutu. 

3) Regulamin organizacyjny uchwali N ad
zwyczajny Walny Zjazd. Do tego czasu Zarząd 
Naczelny Organizacji Przysposobienia Kobiet do 
Obrony Kraju wyda ten regulamin jako tymczaso
wy we własnym zakresie. Inne regulaminy, wy
magające uchwały Walnego Zjazdu, jeżeli nie bę
dą uchwalone przez Walny Zjazd Nadzwyczajny, 
wydadzą władze centralne P. W. K do czasu naj
bliższego Zwyczajnego Walnego Zjazdu, również 
jako tymczasowe. 

4) Termin Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 
P. W. K ustali Zarząd Naczelny Organizacji Przy
sposobienia Kobiet do Obrony Kraju. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

--000-

Z Kancelarji P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, 

-

Pan Pr~zydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy 
Mościcki przyjął wczoraj P. Ministra Spraw Woj
skowych gen. T. Kasprzyckiego w towarzystwie 
2-go Wiceministra Spraw Wojsk. gen. LitwinC\
wicza. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
Trzynaste posiedzenie 

z dnia 20 lutego 1939 r. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10 min. 10. 
N a porządku dziennym był budżet Minister

stwa W. R. i O. P. Budżet ten zreferował spra
wozdawca pos. Stahł: Budżet Ministerstwa Oświa
ty obejmuje okrągło 400 milionów. Jest to suma 
środków materialnych bardzo poważna, ale z punk
tu widzenia nas'zych potrzeb w tej dziedzinie nie
wątpliwie mała. Jeżeli nie stać nas na większy 
wysiłek ilościoOWY, to tym większą uwagę musimy 
zwracać na stronę jakościową, tj. na sposób użycia 
tych sum, a zatem na dobre metody wychowawcze. 

W KoOmisji zoOstały przeproOwadzone następu
jące poprawki w stosunku do działu Budżetu, do
tyczącego Wyznań Religijnych: powiększono 
Q 300.000 złotych kredyt na wyznanie katolickie, 
zgOOnie z postulatem Rządu PoOdwyższono o 50.000 
zł kredyt na wyznanie ewangelickie celem pokry
cia zwiększonych wydatków w związku z przyłą
czeniem Zaolzia; również w zakresie zmian, wy
pływających z unormowania stosunku Państwa do 
polskiego autokefalicznego koOścioOła 'prawosławne
go podwyższono kredyt na wyznanie prawosławne 
o 1.104.000 zł. 

Dwi'e spośród rezolucji przyjętych przez Ko
misję dotyczą działu Wyznań Religijnych. W jed
nej wzywa się Rząd, aby w wykonaniu ustawy 
z r. 1921 wsta;yńł do budżetu lat następnych od
pOlWiednie sumy na budowę świątyni "Opatrzno
ści Bożej", w dJrugiej - dQ zrównania wynagrodze
nia katechetów za lekcje religii z wynagrodzenia
mi za inne godziny. Następnie mówca omówił 
sprawy szkolnictwa ogólnokształcącego, zawodo
wego i: rolniczego. 

Omawiając dział szkolnictwa wyższego, Ko
misja zwróciła szczególną uwagę n-a problem mło
dych wybitnych sił naukowych. Chodzi o to, aby 
zatrzymać odpływ Łych sił i urealnić widoki na 
osbjęde katedry lub znalezienie innej możliwoO'ści 
pracy naukowej. W wyniku 'dyskusji podwyższo
noO kredyt w &iale 6 o 100.000 zł w celu poprawy 
uposażenia młodych wybitnych pomocniczych sił 
naukowych. 

Mamy 100 katedr nie obsadzonych i 500 docen
tów. Przyszłość nauki wymaga przyśpieszenia 
i ułatwienia procesu oObsadzania katedr. Komisja 
wysunęła postulat utworzenia nowej katedry an
tropologii i przywrócenia katedry budownictwa 
wiejskiego na Politechnice Warszawskiej. 

W śród rezolucji, doOtyczących dzi'ału nauki 
i szkolnictwa wyższego, Komisja przyjęła jedną, 
dotyczącą Wilna: ze względu na rozpoczynającą 
się po 20-letniej przerwie wymianę dóbr kultural
nychmiędzy Polską a Litwą, Sejm wzywa Rząd, 
aby w ramach kredytów, przewidzianych na nau
kę, sztukę, prace konserwatorskie, biblioteki, ar
chiwa itp., były wzięte pod specjalną uwagę po
trzeby Wilna, jako najpoważniejszego ośrodka kul
tury zachodniej na ziemiach północno - wschod
nich. 

Budżet wychowania fizycznego w wysokości 
7.400.000 zł nie odpowiada postulaŁom, jakie w 
tym zakresie stawia obronność Państwa i nowo
czesny pogląd na rolę kultury fizyczne; człowie
ka. W roku 1928, roku wysokiej koniunktury bud
żetowej, ale początkoweg,o dopiero okresu dzia
łalności w tym kierunku, wszczęte; z woli Józefa 
Piłsudskiego, budżet wynosił 10 milionów złotych 
przy stanie ćwiczących 364.000; na jednego ćwiczą
cego wypadało 28 złotych; obecnie wypada za
ledlwie 6 zł. Trzeba z naciskiem podkreś1ićko
nieczność znalezienia środków finanso'wych na in
tensywne prowadzenie tej akcji. 

Poseł Stahl poruszył również sprawy muzyki, 
wzmiankując o poOwięks,zeniu budżetu w tej spra
wie o 100 tysięcy złotych. Budżet sztuki znalazł 
w referencie gorącego rzecznika. 

Referent zakończył swe przemówienie słowa
mi: Polska id~a narodowa to idea prawnego i su
werennego właclani'a na naszym obszarze państwo
wym. Nie ma koOmpromisu pomiędzy tymi zasad
nicro sprzecznymi dwiema postawami. Naród pol
ski jest odpowiedzialny za swoje dzieje i rozwi
jać musi swoje państwo po długim stuleciu niewo
li, w ohesie wielkich wstrząsów duchowych i w 
obliczu wielkich niebezpieczeństw. W te; sytuacji 
jego postawa moralna, a zwłaszcza duch młodych 
pokoleń, to kapitalne warunki przezwyciężeni~ 
niebezpieczeństw i utrwalenia potęgi państwowe). 
(Oklas'ki). 


