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I

Przedmowa.
Przekład niniejszy uwzględnia oprócz niemieckiego tekstu 

także ustawodawstwo polskie, co uwidoczniono w przypisach  
i uwagach.

Praca ta wychodzi dzięki zachęcie Starostwa Krajowego 
w Poznaniu, które w  zrozumieniu potrzeb samorządu pol
skiego starania tłumaczy poparło. Z  tego powodu inicja
torowi tego wydawnictwa Staroście Krajowemu w  Poznaniu 
p. Ludwikowi Begalemu serdeczne składam y podzię
kowanie.

Tłumacze.
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A . § 1 -3 . 7

A.

U S T A W A
o miejscu zamieszkania pod wzglądem wsparcia ) 

z 30 maja 1908 r.2)

§ 1. Każdego niemca3) w każdem państwie związkowem 
oależy traktow ać jak krajowca

a) co do rodzaju i rozmiaru publicznego wsparcia, które 
w razie potrzeby ma być udzielone,

b) co do uzyskania i u traty  miejsca zamieszkania pod 
względem wsparcia.

W  rozumieniu niniejszej ustaw y należy uważać za niem- 
có w 3) osoby przynależne do obszaru, w  którym  obowiązuje 
niniejsza ustawa. Do tych osób nie stosują się postanowienia 
§  7 ustaw y o wolności wyboru miejsca zamieszkania z 1 listo
pada 1867 r. (Dziennik Ustaw Związku północno-niemieckiego 
s tr . 55).

§ 2. Do publicznego wspierania niemców3) potrzebują
cych pomocy są powołane miejscowe i krajowe związki 
■wspierania ubogich, stosownie do bliższych przepisów niniej
szej ustaw y.

§ 3. Miejscowe związki wspierania ubogich mogą się 
składać z jednej lub z więcej gmin, a gdzie obszary dworskie 
znajdują się poza obrębem gminy, z jednego lub z więcej ob
szarów  dworskich, względnie mogą składać się z gmin i ob

Ł) Gesetz iiber den Unterstiitzuingswohnsitz.
2) Dziennik U staw Rzeszy niemieckiej z r. 1908, str. 381—396. 

U staw a ta reprodukuje pierwotną ustawę z 6. 6. 1870 (Dz. U. Rz. N. 
s tr . 259) i z 30. 5. 1908 r. (Dz. U. Rz. N. str. 377). U staw a niniejsza 
obow iązuje dotąd we województwach zachodnich. Zmiany doko
nane przez ustawy polskie podane w uwagach przy odnośnych 
tmiejscach.

3) Obecnie każdego obywatela państwa polskiego.
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8 A. § 4—8.

szarów dworskich. W szystkie gminy i obszary dworskie-* 
złączone w  jeden miejscowy związek wspierania ubogich,, 
uważa się za jedność, o ile chodzi o stosunki uregulowane ni
niejszą ustawą.

§ 4. Gdzie dotąd niema jeszcze terytorialnie odgraniczo
nych miejscowych związków wspierania ubogich, należy je- 
urządzić w czasie do 1 lipca 1871. Do tego samego terminu 
musi być każdy kawałek ziemi, który jeszcze nie należy do> 
żadnego miejscowego związku wspierania ubogich, albo przy
łączony przez właściw ą władzę (§ 8) do graniczącego miej
scowego związku wspierania ubogich, po wysłuchaniu intere
sowanych, albo też urządzony jako samoistny związek wspie
rania ubogich.

§ 5. Krajowe związki wspierania ubogich obowiązane są  
do ponoszenia ciężaru publicznego wspierania tych potrzebu
jących pomocy niemców'1), co do których żaden miejscowy 
związek wspierania ubogich nie jest obowiązany do ostatecz
nego ponoszenia kosztów wsparcia (ubodzy krajowi). Dla 
wykonania tej powinności każde państwo związkowe winne 
jest do 1 lipca 1871 r. albo bezpośrednio objąć czynności k ra
jowego związku wspierania ubogich albo urządzić osobne te
rytorialnie odgraniczone krajowe związki wspierania ubogich 
tam, gdzie one jeszcze nie istnieją.

Związki te z reguły obejmują większość miejscowych 
związków wspierania ubogich, ale wyjątkowo mogą ograni
czyć się na okręg jednego miejscowego związku w spierania 
ubogich.

§ 6. W  rozumieniu niniejszej ustaw y nie należy uw ażać 
za związki wspierania ubogich tych związków, których człon
kostwo jest uzależnione od pewnego oznaczonego w yznania.

§ 7. Miejscowe i krajowe związki wspierania ubogich 
stoją na równi, o ile chodzi o dochodzenie ich praw . Jeżeli 
jedno państwo związkowe przejęło bezpośrednio funkcje kra
jowego związku wspierania ubogich (§ 5), w ów czas stoi ono 
we wszystkich stosunkach uregulowanych niniejszą ustawą, 
na równi z krajowemi związkami wspierania ubogich.

§ 8. U stawy krajowe stanowią skład i urządzenie miej
scowych i krajowych związków wspierania ubogich, rodzą! 
i rozmiar publicznego wsparcia, jakie się ma udzielić w razie 
potrzeby pomocy, o uzyskaniu potrzebnych środków, o tern, 
w których wypadkach i w jaki sposób mogą krajowe zw iązki
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A. § 9—13. 9-

wspierania ubogich lub inne urzędy udzielić zapomogi miej
scowym związkom wspierania ubogich i wreszcie o tem, czy
i o ile krajowe związki wspierania ubogich mogą się posłu
giwać miejscowemi związkami wspierania ubogich jako sw e- 
mi organami dla celów publicznego wspierania osób potrze
bujących pomocy.

§ 9. Miejsce zamieszkania pod względem wsparcia na
byw a się przez

a) pobyt,
b) zamążpójście,
c) pochodzenie.
§ 10, Kto w jednym z miejscowych związków wspierania 

ubogich po ukończonym 16 roku życia bez przerw y przez rok 
miał swe zw ykle miejsce pobytu nabywa w nim przez to 
miejsce zamieszkania pod względem wsparcia.

Jeżeli w czasie biegu jednorocznego czasokresu w miej
scowych związkach wspierania ubogich zaszły zmiany miej
scowych granic, wówczas skutek tych zmian cofa się' wstecz, 
do czasu rozpoczęcia czasokresu.

§ 11. Czasokres jednego roku biegnie od tego dn:a, 
w  którym rozpoczął się pobyt.

Pobyt jednak nie rozpoczyna się przez wstąpienie do- 
szpitala, schroniska lub lecznicy.

Gdzie służba wiejska lub miejska, robotnicy, urzędnicy 
gospodarczy, dzierżaw cy lub inni1 lokatorzy zmieniają miejsce 
pobytu w oznaczonych terminach, określonych przez ustaw y 
lub zwyczaj miejscowy, uważa się zw ykły termin przepro
wadzki za początek pobytu, o ile od tego terminu do dnia, 
w którym  pobyt rzeczywiście się rozpoczął, nie upłynęło w ię
cej jak 7 dni.

§ 12. Jeśli pobyt rozpoczyna się wśród okoliczności, które 
wykluczają przyjęcie za rzecz pewną, że w ybór miejsca po
bytu nastąpił na podstawie własnego swobodnego postano
wienia, wówczas bieg jednorocznego czasokresu rozpoczyna 
się dopiero z dniem, w  którym  ustały te okoliczności.

Jeśli takie okoliczności nastaną dopiero po rozpoczęciu 
się pobytu, wówczas w czasie ich trwania spoczywa bieg 
jednorocznego czasokresu.

§ 13. Dobrowolnego oddalenia się nie uważa się za przerw ę 
w  pobycie, jeśli z okoliczności, w śród których ono następuje,, 
jasno wynika zamiar dalszego pobytu.
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10 A. § 14—17.

§ 14*). Bieg jednorocznego czasokresu (§ 10) spoczywa 
w  czasie trwania publicznego -wsparcia, udzielonego przez je
den ze związków wspierania ubogich.

Bieg czasokresu ulega przerwie na skutek postawienia 
w myśl § 5 ustaw y o wolności wyboru miejsca zamieszkania 
z 1 listopada 1867 r. przez związek wspierania ubogich Wnio
sku o uznanie obowiązku do przejęcia potrzebującego po
mocy. P rzerw a następuje z dniem, w którym stawiony w  ten 
sposób wniosek odesłano do odnośnego związku wspierania 
ubogich, albo też do w ładzy przełożonej jednego z intereso
wanych związków wspierania ubogich.

Jeśli wniosku w przeciągu dwóch miesięcy dalej się nie 
popiera, lub też, jeśli on pozostał bezskutecznym, wówczas 
uważa się, że przerwa nie nastąpiła.

§ 15. Żona ślubna dzieli od chwili zawarcia m ałżeństwa 
miejsce zamieszkania pod względem wsparcia męża.

§ 16. W dowy i prawomocnie rozwiedzione ślubne żony 
zatrzym ują posiadane w czasie rozwiązania m ałżeństw a miej
sce zamieszkania pod względem wsparcia tak długo, dopóki 
go według przepisów §§ 22 nr. 2, 23—27 nie utracą lub nie 
nabędą innego miejsca zamieszkania pod względem wsparcia 
po myśli przepisów §§ 9—14.

§ 17. Za samodzielną w odniesieniu do uzyskania i u traty 
miejsca zamieszkania pod względem wsparcia uważa się żonę 
ślubną także w czasie trwania małżeństwa, jeśli i jak długo

4) Obwieszczenie kanclerza R zeszy niemieckiej z 13 listopada 
1915 dotyczące wpływu opieki nad członkami rodzin uczestników 
w ojny na ich miejsce zamieszkania pod względem wsparcia (Dz. 
U. Rzeszy, str. 764).

Rada Związkowa wydała na podstawie § 3 ustawy upoważnia
jącej ją  do zarządzeń gospodarczych i t. d. 7. 4 sierpnia 1914 r. (Dz. 
XJ. Rz. N. str. 237) .następujące rozporządzenie:

„W sparcie udzielane lub udzielone na podstawie ustawy z 28 
lutego 1888 r., 4 sierpnia 1914 r. dot. wspierania rodzin żołnierzy, 
którzy wstąpili do wojska, powoduje, o ile wchodzi w całości lub 
częściowo w miejsce takich wsparć, które dotąd udzielały związki 
ubogich z powodu nie przem ijającej tylko potrzeby pomocy, spo
czywanie jednorocznego czasokresu dla nabycia i utraty miejsca 
zamieszkania pod względem wsparcia po str.onie osób wspieranych 
oraz po stronie tych, którzy dzielą stosunki miejsca zamieszkania 
pod względem wsparcia osoby wspieranej.“

Obwieszczenie to jest aktualne dla inwalidów w'oj. opuszcza
jących  szpital lub jeńców wracających z niewoli.
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A. g 18—23. 11

małżonek ślubny ją złośliwie porzucił, dalej, jeśli i jak długo 
w  czasie trw ania aresztu małżonka ślubnego albo na skutek 
jego wyraźnego zezwolenia albo na mocy upoważnień, przy
sługujących jej po myśli ustaw  krajowych, żyje z mężem 
w separacji i żyw i się bez jego pomocy.

§ 18. Ślubne i w  myśl przepisów ustaw y na równi ze 
ślubnemi stojące dzieci, z zastrzeżeniem przepisu § 20, za
trzym ują miejsce zamieszkania pod względem wsparcia ich 
ojca tak długo, dopóki go nie utracą w myśl przepisów 
§§ 22 Nr. 2, 23—27, albo w myśl przepisów §§ 9—14 nie na
będą innego miejsca zamieszkania pod względem wsparcia.

Dzieci te zatrzym ują to miejsce zamieszkania pod wzglę
dem w sparcia także po śmierci ojca aż do wyżej podanego 
terminu z zastrzeżeniem postanowienia § 19.

§ 19. Jeśli m atka przeżyje ojca, wówczas po rozwiązaniu 
m ałżeństw a przez śmierć ojca zatrzymują ślubne, jako też 
ze ślubnemi ustaw ow o na równi stojące dzieci, miejsce za
mieszkania pod względem wsparcia matki w  rozmiarze z § 18.

To samo obowiązuje we wypadku z § 17, o ile dzieci 
w  razie separacji z domu ojca poszły za matką.

§ 20. W  razie rozwiązania m ałżeństw a idą ślubne, jako 
też ustawowo na równi ze ślubnemi postawione dzieci w  roz
miarze § 18 za miejscem zamieszkania pod względem 
wsparcia matki, jeśli jej przysługuje wychowanie dzieci.

§ 21. Dzieci nieślubne idą co do miejsca zamieszkania 
pod względem wsparcia w  rozmiarze § 18 za matką.

§ 22. Miejsce zamieszkania pod względem wsparcia traci 
się przez

1) nabycie innego miejsca zamieszkania pod względem 
wsparcia,

2) jednorocziną nieprzerwaną nieobecność po ukończo
nym szesnastym roku życia.

Przepis § 10 ustęp 2 ma zastosowanie także we w ypad
kach nr. 2 poprzedniego ustępu.

§ 23. Jednoroczny czasokres biegnie począwszy od tego 
dnia, w  którym  rozpoczęła się nieobecność.

Przez wstąpienie do szpitala, przytułku lub lecznicy nie
obecność jednak się nie rozpoczyna.

Gdzie służba wiejska lub miejska, robotnicy, urzędnicy 
gospodarczy, dzierżaw cy lub inni lokatorzy zmieniają miejsce 
pobytu w oznaczonych terminach, określonych przez usta
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12 A. § 24—28.

w y lub zwyczaj miejscowy, to zw ykły termin przeprowadzki 
uważa się za początek nieobecności, o ile od tego terminu do 
dnia, w którym nieobecność rzeczywiście się rozpoczęła, nie 
upłynęło więcej jak 7 dni.

§ 24. Jeżeli nieobecność spowodowaną jest okoliczno
ściami, które wykluczają przyjęcie za rzecz pewną, że w ybór 
miejsca pobytu nastąpił na podstawie własnego swobodnego- 
postanowienia, wówczas bieg jednorocznego czasokresu roz
poczyna się dopiero z dniem, w którym te okoliczności ustały.

Jeśli takie okoliczności nastaną dopiero po rozpoczęciu 
się nieobecności, wówczas w czasie i-ch trw ania spoczywa 
bieg jednorocznego czasokresu.

§ 25. Pow rotu nie uważa się za przerwrę nieobecności,, 
jeżeli z okoliczności, wśród których nastąpił, jasno wynika, 
że nie zachodzi zamiar trwałego kontynuowania pobytu.

§ 26. Ustanowienie lub przeniesienie duchownego, na
uczyciela, urzędnika publicznego lub prywatnego, jakoteż 
osoby wojskowej, służącej w  wojsku Związku północno- 
niemieckiego'') lub w  m arynarce wojennej tegoż Związku5), 
nie wyłącznie dla spełnienia obowiązku służby wojskowej, 
nie uważa się za okoliczność wykluczającą wolne samostano
wienie przy wyborze miejsca pobytu.

§ 27'). Bieg jednorocznego czasokresu (§ 22). spoczywa 
w czasie trwania wsparcia publicznego, udzielanego przez: 
zw iązek wspierania ubogich.

Bieg ten przeryw a się na skutek postawionego przez 
związek wspierania ubogich, na podstawie postanowienia § 5  
ustawy o wolności wyboru miejsca zamieszkania z 1 listopada 
1867 r., wniosku na uznanie zobowiązania do przejęcia po
trzebującego pomocy. P rzerw a następuje z tym dniem, w któ
rym odesłano stawiony wniosek do odnośnego związku wspie
rania ubogich albo do w ładzy przełożonej jednego z intereso
wanych związków wspierania ubogich.

Jeśli wniosku w  ciągu dwóch miesięcy dalej się nie do
chodzi, albo jeśli był bezskuteczny, wówczas uważa się jako
by przerwa nie nastąpiła.

§ 28. Każdy niemiec3) potrzebujący pomocy musi być 
wspierany tymczasowo przez ten miejscowy związek wspie

5) Obecnie Państwa Polskiego.
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A. § 29—30. 13

rania ubogich, w którego okręgu znajduje się on w czasie za
istnienia potrzeby pomocy. Tymczasowej pomocy udziela się 
z zastrzeżeniem roszczenia o zw rot kosztów, względnie
0 przejęcie potrzebującego pomocy wobec obowiązanego do 
tego związku wspierania ubogich.

§ 29. Jeśli osoba, która w danej miejscowości conajmniej 
przez tydzień znajdowała się za wynagrodzeniem lub zapłatą 
w  tym samym stosunku służbowym lub roboczym, zachoruje 
w czasie dalszego trwania tego stosunku służbowego albo 
w przeciągu jednego tygodnia po ukończeniu go, wówczas 
miejscowy związek wspierania ubogich miejsca służby lub 
pracy  winien ostatecznie ponosić koszty potrzebnej kuracji
1 pielęgnacji za pierwszych 26 tygodni po rozpoczęciu pielę
gnacji albo zwrócić koszta tej pielęgnacji, jeśli jej udzielił inny 
zw iązek wspierania ubogich.

Obowiązek miejscowego związku wspierania ubogich 
miejsca służby lub pracy rozciąga się także na przypadki za
chorowania tych krewnych służbobiorcy albo pracobiorcy, 
którzy się przy nim znajdują i dzielą z nim jego miejsce za
mieszkania pod względem wsparcia, o ile nie zostanie po myśli 
ustępu 1 uzasadniony obowiązek innego miejscowego związku 
wspierania ubogich przez to, że krewni sami znajdowali się 
w  stosunku służbowym albo w stosunku pracy.

Jeśli w razie zachorowania jednej z osób, oznaczonych 
w ustępach 1, 2 udzieli się kuracji i pielęgnacji na koszt kasy 
chorych i jeżeli po zakończeniu świadczeń kasy musi rozpo
cząć się opieka nad ubogimi, wówczas koszta jej winien miej
scowy związek wspierania ubogich miejsca służby lub pracy 
w ten sam sposób ponosić lub zwrócić, jak gdyby opieka nad 
ubogimi rozpoczęła się już z tą chwilą, z którą zaczęły się 
świadczenia kasy chorych.

Przepisy ustępów 1, 3 mają odpowiednie zastosowanie do 
uczniów.

Ciąży jako takiej nie należy uważać za chorobę w rozu
mieniu poprzedniego postanowienia.

§ 30. Do zw rotu kosztów, powstałych na skutek wspie
rania potrzebującego pomocy niemca3), o ile ich stosownie do 
§ 29 nie ponosi miejscowy związek wspierania ubogich miejsca 
służby, obowiązani są:

a) jeżeli wspierany posiada miejsce zamieszkania pod 
względem wsparcia, miejscowy związek wspierania
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ubogich jego miejsca zamieszkania pod względem 
wsparcia;

b) jeśli nie można wyśledzić miejsca zamieszkania pod 
względem wsparcia wspieranego, ten krajow y zwią
zek wspierania ubogich, w którego okręgu on się znaj
dował w chwili powstania potrzeby pomocy, albo jeśli 
ze zakładu karnego, szpitala, przytułku albo lecznicy 
wypuszczono go w  stanie potrzebującym pomocy, ten 
krajowy związek wspierania ubogich, z którego go do
stawiono do zakładu.

Dowód, iż nie można było w yśrodkow ać miejsca za
mieszkania pod względem wsparcia wspieranego, uważa się- 
za dostarczony także wówczas, jeśli związek wspierania ubo
gich, żądający zwrotu, wykazał, iż poczynił wszystkie te do
chodzenia, które stosownie do okoliczności należało uważać 
za odpowiednie dla zw ykłego wyśrodkowania miejsca za
mieszkania pod względem wsparcia. Jeśli po zwróceniu kosz
tów wyśrodkowano następnie miejsce zamieszkania pod 
względem wsparcia osoby, której udzielano pomocy, w ów 
czas, ten związek wspierania ubogich, który uskutecznił 
zwrot, jest uprawniony do żądania od związku wspierania 
ubogich miejsca zamieszkania pod względem wsparcia zw ro tu  
udzielonego wsparcia, jako teź zwrotu kosztów, powstałych 
z powodu późniejszych dochodzeń.

W ysokość kosztów, jakie mają być zwrócone, stosuje się- 
do zasad, obowiązujących względem rozmiaru publicznego 
wspierania osób potrzebujących pomocy w miejscu, w  k tó- 
rem nastąpiło wsparcie, przyczem jednak nie mogą być po
liczone ogólne koszty zarządu zakładów dla ubogich, ani też 
osobne należytości za pomoc, udzieloną przez lekarzy pobie
rających stałe uposażenie.

Każde państwo związkowe6) może wydać i opublikować 
taryfę, albo jednolitą dla całego obszaru państwa, albo różną 
dla poszczególnych okręgów, dla w ydatków  przy publicznem 
wspieraniu częściej zachodzących, których dzienną albo tygo
dniową kwotę da się ustalić ryczałtem  (n. p. stawki za za
opatrzenie w szpitalach lub domach ubogich), przyczem rosz
czenie o zw rot nie może przekraczać staw ek taryfowych.

*) patrz dział E  tej książki.
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§ 30a. Roszczenia g uiszczenie i zw rot kosztów na pod
stawie tej ustaw y przedawniają w ciągu dwóch lat od 
upływu tego roku począwrszy, w  którym  roszczenie powstało.

§ 31. Związek wspierania ubogich, obowiązany po myśli 
przepisu § 30 do zw rotu kosztów, jest obowiązany do prze
jęcia niemca') potrzebującego pomocy, jeśli wsparcie oka
zało się koniecznem z innych powodów jak tylko przejściowej 
niezdolności do pracy (§ 5 ustaw y o wolności wyboru miejsca 
zamieszkania z dnia 1 listopada 1867 r. Dz. U. Zw. półn.-niem. 
str. 55).

§ 32. Związek wspierania ubogich obowiązany do wspie
rania niemca3) potrzebującego pomocy może, o ile na 
podstawie §§ 55 i 56 nie ustalono czego innego, żądać prze
kazania go do jego bezpośredniej pieczy.

Koszta przejęcia ma ponosić zobowiązany związek wspie
rania ubogich.

Jeżeli wedle tego związek wspierania ubogich obowią
zany do przejęcia potrzebującego pomocy, stawi wniosek
o przekazanie go a przekazanie to nie nastąpi lub opóźni się 
z winy związku wspierania ubogich, obowiązanego do tym 
czasowego wsparcia go, wów czas traci przez to ten ostatni 
zw iązek roszczenie o zw rot kosztów na przyszłość względnie 
za czas opóźnienia.

§ 32a. O ile postanowienia ustaw krajowych poszczególne 
gałęzie publicznej opieki nad ubogimi przekazują krajowym 
związkom wspierania ubogich, wówczas przechodzą na nie 
praw a i obowiązki miejscowych związków wspierania ubogich.

§ 33. Jeśli na żądanie jakiej państwowej w ładzy zagra
nicznej albo na wniosek jakiego konsula lub posła Rzeszy nie
mieckiej") jaki niemieć1) zostanie przejęty z zagranicy, naten
czas, jeśli przy przejęciu zachodzi w ypadek potrzeby w spar
cia, lub też zajdzie on następnie w ciągu następnych siedmiu 
dni, w ówczas obowiązek do zw rotu kosztów wsparcia, wzglę
dnie przejęcia potrzebującego pomocy, ciąży na tem państwie 
związkowem, w którem potrzebujący pomocy posiadał swoje 
ostatnie miejsce zamieszkania pod względem wsparcia z tem, 
że każdemu państwu związkowemu pozostawia się swobodę 
przeniesienia tego obowiązku w  drodze ustawodawstwa kra
jowego na swoje związki wspierania ubogich.

§ 34. Jeśli jaki miejscowy związek wspierania ubogich 
musi wspierać potrzebującego pomocy niemca3), który w jego
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-okręgu nie posiada swego miejsca zamieszkania pod wzglę
dem wsparcia, wówczas miejscowy związek wspierania ubo
gich winien najpierw zupełnie dokładnie przesłuchać wspie
ranego co do jego stosunków swojszczyźnianych, familijnych
i co do pobytu, a następnie winien żądanie o zw rot kosztów 
poniesionych, względnie kosztów, jakie mają być poniesione, 
pod rygorem utraty tego roszczenia, zgłosić w ciągu sześciu 
miesięcy po rozpoczęciu wsparcia, do związku wspierania ubo
gich domniemanie zobowiązanego, ze zapytaniem, czy pre
tensję uznaje.

Jeśli nie można wyśrodkow ać obowiązanego związku 
wspierania ubogich, wówczas dla zachowania podniesionego 
roszczenia o uiszczenie należy zgłosić w  przeciągu wyżej 
ustalonego czasokresu sześciu miesięcy u właściwej przeło
żonej w ładzy interesowanego związku wspierania ubogich.

Jeśli według zapatryw ania wspierającego miejscowego 
związku wspierania ubogich zajdzie wypadek, w  którym  po 
myśli § 5 ustawy o wolności wyboru miejsca zamieszkania 
z 1 listopada 1867 r. (Dz. U. Zw. półn.-niem. str. 55 i dalsze) 
wspieranemu można zakazać kontynuowania pobytu i jeśli 
miejscowy związek wspierania ubogich chce z tego upoważ
nienia skorzystać, wówczas należy to w zawiadomieniu w y
raźnie zaznaczyć.

§ 35. Jeśli na dokonane zgłoszenie od związku wspierania 
ubogich, do którego się z roszczeniem zgłoszono, w  ciągu 
czternastu dni po otrzymaniu zgłoszenia nie wpłynie odpo
wiedź zawierająca zgodę, wówczas należy to uważać za od
rzucenie roszczenia.

§ 36. Każdy związek wspierania ubogich jest uprawniony 
dochodzić swoich roszczeń wobec innego związku wspierania 
ubogich na drodze oznaczonej przez tę ustaw ę samodzielnie
ii bezpośrednio przed władzami powołanemi do ich rozstrzy
gania i wykonania.

§ 37. Spory między różnemi związkami wspierania ubo
gich co do publiczinego wspierania potrzebujących pomocy 
rozstrzyga się, o ile spierające się strony należą do jednego 
i tego samego państw a związkowego, na drodze przepisanej 
przez ustaw y krajowe.

Jeśli związki wspierania ubogich, wiodące spór, należą do 
różnych państw  związkowych, wówczas stosuje się przepisy 

;§§ 38—51 niniejszej ustawy.
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§ 38. Jeśli jaki związek wspierania ubogich odrzuci pod
niesione przeciw niemu roszczenie o zw rot kosztów albo
o przejęcie potrzebującego pomocy, wówczas na wniosek tego 
związku wspierania ubogich, który z konieczności tym 
czasowo udziela publicznego wsparcia, o podniesionem żą
daniu rozstrzyga w drodze administracyjnej ta w ładza orze
kająca, która jest przełożoną zaczepionego związku wspiera
nia ubogich.

Ustawodawstwo krajowe’) normuje w  obrębie każdego 
państwa związkowego właściwość, tok mistancyj, jakoteż po
stępowanie, ze zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

§ 39. Krajowe władze, właściwe do rozstrzygania, są upo
ważnione do spowodowania dochodzeń na miejscu, do w zy
wania świadków i rzeczoznawców oraz do przesłuchiwania 
ich pod przysięgą i wogóle do zbadania w całej rozciągłości 
przedłożonego dowodu.

§ 40. Rozstrzygnienie następuje w  drodze pisemnej 
uchw ały, zaopatrzonej w  powody; o ile przytem  na zaczepio
nym związku wspierania ubogich ciąży uzasadniony obowią
zek przejęcia potrzebującego pomocy, wówczas w uchwale 
musi to być wyraźnie wymienione.

§ 41. O ile organizacja albo miejscowe rozgraniczenie po
szczególnych związków wspierania ubogich jest przedmiotem 
sporu, pozostaje ostatecznie przy rozstrzygnięciu najwyższej 
instancji wedle ustaw  krajowych. Pozatem  służy przeciw jej 
rozstrzygnięciu tylko odwołanie do Urzędu Związkowego dla 
spraw  swojszczyzny8).

§ 42”). Związkowy Urząd dla spraw swojszczyzny jest 
stałą i kolegjalną wadzą, mającą sw ą siedzibę w Berlinie.

Urząd ten składa się z jednego przewodniczącego i co- 
najmniej czterech członków. Przewodniczącego jakoteż człon
ków mianuje dożywotnie na wniosek Rady Związkowej Pre- 
zydjum Związku. Przeswodniczący jakoteż conajmniej połowa 
członków musi posiadać kwalifikację na wyższy urząd 
sędziowski w państwie, do którego są przynależni.

7) Patrz część B. i C niniejszej książki.
8) Obecnie do N ajwyższego Trybunału Administracyjnego 

w W arszawie. Patrz część D. niniejszej książki.
") §§ 42—45 uchylone we województwach poznańskiem i P o 

morskiem rozporządzeniem Ministra b. dz. pr. z 1. 7. 1921. (Dz. 
U staw  Nr. 64, p. 407.)

Przepisy o wspieraniu ubogich. 2
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§ 43”). Co do prawnych stosunków członków Urzędu 
Związkowego, to  aż do wydania osobnych związkowych 
przepisów ustawowych obowiązują postanowienia §§'23—26 
ustawy o ustanowieniu Najwyższego Trybunału Sądowego 
dla spraw handlowych z 12 czerwca 1869 r. z tem, że

1) w miejsce plenum Najwyższego Sądu handlowego 
wstępuje plenum Urzędu Związkowego, i że w w y
padku z § 25 loc. cit. czynności prokuratora państwa
i sędziego śledczego spełniają członkowie po jednym 
z królewsko-pruskiego sądu nadwornego w Berlinie, 
których mianuje Kanclerz Związku;

2) co do wysokości pensji mają zastosowanie przepisy 
obowiązujące w tym względzie w tem państwie 
związkowem, z którego służby powołano członka 
Urzędu Związkowego.

§ 44°). Do powzięcia ważnego rozstrzygnięcia Urzędu 
Związkowego potrzebną jest obecność najmniej trzech człon
ków, z których co najmniej jeden musi mieć przepisaną w  § 42 
kwalifikację sędziowską.

Liczba członków, którzy mają glos decydujący przy po
wzięciu uchwały, musi być we wszystkich wypadkach nie
równą. Jeśli liczba członków współdziałających przy za
łatwieniu jakiej spraw y jest równą, wówczas ten członek, 
który ostatnio został zamianowany albo przy równym  wieku 
służbowym ten, który z wieku jest najmłodszym, ma jedynie 
głos doradczy.

§ 45"). Tok czynności w Urzędzie Związkowym, ureguluje 
regulatyw, który ma Urząd Związkowy zaprojektować i Ra
dzie Związkowej do zatwierdzenia przedstawić. W  regulaty-’ 
wie czynności należy w szczególności także ustalić upoważ
nienia przewodniczącego.

§ 46. Odwołanie do Urzędu Związkowego8) należy, pod 
rygorem utraty środka prawnego, w ciągu dni czternastu licząc 
od wręczenia zaczepionego rozstrzygnięcia, pisemnie zgłosić 
u tej władzy, przeciw której rozstrzygnięciu jest skierowane.

Podanie zażaleń, jakoteż uzasadnienie odwołania może 
być wniesione do tej samej w ładzy albo równocześnie ze zgło
szeniem odwołania, albo w przeciągu czterech tygodni po tym  
terminie.
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Ze wszystkich pism jakoteż ewentualnych ich załączni
ków należy dołączyć wtórniki.

§ 47. Nadesłane wtórniki doręcza właściwa w ładza stro
nie przeciwnej w dwóch egzemplarzach do pisemnego oświad
czenia się w ciągu czterech tygodni od wręczenia.

§ 48. Po upływie tego czasokresu wymieniona władza 
przedkłada wszystkie protokóły wraz z jej aktami Urzędowi 
Związkowemu5).

§ 49. Jeśli Urząd Związkowy1’) przed powzięciem roz
strzygnięcia uzna za potrzebne jeszcze jakie wyjaśnienie co 
do stanu faktycznego i stanu prawnego, wówczas należy je 
przedsięwziąć za pośrednictwem właściwej w ładzy krajowej.

§ 50. Urząd Związkowy wydaje rozstrzygnienie bez żad
nych opłat na publicznem posiedzeniu po poprzedniem w e
zwaniu i wysłuchaniu stron.

Orzeczenie doręcza się stronom na piśmie, zaopatrzone 
w powody, za pośrednictwem tej w ładzy (§ 46), która po
wzięła odnośną uchwałę.

§ 51. Przeciw  rozstrzygnięciu Urzędu Związkowego'”) 
dalszy środek praw ny nie jest dopuszczalny.

§ 52. Aż do odmiennego uregulowania przez Związek 
właściwości Urzędu Związkowego dla spraw swojszczyzny 
może być postanowione przez ustawodawstwo krajowe da
nego państwa związkowego, że przepisy §§ 38 do 51, 56 ustęp
2 tej ustaw y mają wejść w życie dla spraw  spornych między 
związkami wspierania ubogich odnośnego państwa związko
wego.

§ 53. W  sporach, dotyczących uregulowanego tą ustawą 
publicznego wsparcia osób potrzebujących pomocy jest roz
strzygnięcie pierwszej instancji, w yjąw szy wypadek z § 57, 
natychm iast wykonalne.

Pozatem  egzekucja odbywa się:
a) na podstawie i w granicach uznania (§ 55) w ystaw io

nego przez zaczepiony związek wspierania ubogich;
b) na podstawie ostatecznego rozstrzygnienia.
Wykonanie egzekucji jest obowiązkiem w ładzy właści

wej dla obowiązanego związku wspierania ubogich do roz-

JS) Obecnie N ajw yższy Trybunał Adm inistracyjny w W arszawie.
*
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strzygnięcia w pierwszej instancji i należy o nie stawić do 
niej wniosek, dołączając odnośne dokumenty.

§ 54. Jeżeli wykonane już rozstrzygniecie wedle ustaw 
krajowych pierwszej instancji zostanie przez ostateczne roz- 
strzygnienia w yższych imstancyj krajowych lub po myśli §§ 
38—51 tej ustaw y znów zniesione, wówczas właściwa do roz
strzygania w  pierwszej instancji w ładza tego związku 
wspierania ubogich, który uzyskał wykonanie egzekucji, ma 
wydać potrzebne zarządzenia, ażeby egzekucję i jej skutki 
usunąć.

§ 55. Związkom wspierania ubogich, obowiązanym do 
tymczasowego wsparcia (§ 28), ostatecznie obowiązanym do 
wspierania względnie także do przejęcia (§ 31) osoby potrze
bującej pomocy, wolno wykluczyć trw ale lub czasowo fak
tyczne wykonanie wydalenia (§ 5 ustaw y o wolności 
wyboru miejsca zamieszkania z 1 listopada 1867 roku) 
w drodze wzajemnej ugody co do pozostania osoby lub ro
dziny, która ma być wydaloną, w  jej dotychczasowem miejscu 
pobytu za udzieleniem pewnej oznaczonej kw oty w sparcia ze 
strony ostatnio wspomnianego związku wspierania ubogich.

W ładze pierwszej instancji (§§ 38, 39, 40) są obowiązane 
w kroczyć pośrednicząoo na wezwanie jednego lub drugiego 
interesowanego związku celem możliwego doprowadzenia do 
takiej ugody.

Jeżeli ugodę ustalono w dokumencie w formie uznania, 
wówczas na jego podstawie odbywa się egzekucja administra
cyjna (§ 53).

§ 56. Jeśliby z wydaleniem miało być połączone niebez
pieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby, która ma być w y
daloną, lub jej rodziny, lub jeżeli przyczyna niezdolności do 
zarobkowania lub pracy osoby, która ma być wydaloną, zo
stała sprowadzoną przez doznane w służbie wojennej Związku 
półn.-niem.5), lub doznane w razie czynu dokonanego z w łas- 
nem poświęceniem się zranienie lub chorobę, lub wreszcie, 
jeżeliby pozatem usunięcie z miejscowości pobytu było dla 
osoby, która ma być wydaloną, połączonem ze znacznemi 
uciążliwościami lub niekorzyściami, wówczas w ładza dla miej
scowego związku wspierania ubogich w łaściwa do rozstrzyg
nięcia w pierwszej instancji, może także w razie niedojścia do 
ugody zarządzić pozostanie osoby lub rodziny, która ma być
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wydaloną, w  miejscowości pobytu, ustanawiając zarazem 
kwotę wsparcia, jaką ma płacić obowiązany związek wspie
rania ubogich.

Przeciw  temu zarządzeniu, które, jeśli warunki wśród 
których je wydano, odpadną, może być każdego czasu cof
nięte, służy obu stronom odwołanie, w ciągu dni czternastu po 
doręczeniu. Idzie ono, jeżeli spierające się związki wspie
rania ubogich należą do jednego i tego samego państwa zw iąz
kowego, do najbliższej najwyższej instancji wedle ustaw  kra
jowych, o ile zaś spierające się strony należą do różnych 
państw  związkowych, do Urzędu Związkowego dla spraw 
swojszczyzny11'). Rozstrzygniecie, wydane na skutek odwoła
nia, jest ostateczne.

'Po samo dzieje się, jeśli odrzucono wniosek obowiązanego 
związku wspierania ubogich o wydanie takiego zarządzenia.

§ 57. Jak długo jest zawisłem postępowanie _co do próby 
ugody wedle § 55 lub względem wydania zarządzenia ozna
czonego w  § 56, tak długo ulega zawieszeniu wykonalność 
rozstrzygnienia • pierwszej instancji (§ 53).

§ 58. Jeśli wydalenie należy uskutecznić za pomocą trans
portu, wówczas koszty transportu ma uiścić, jako część kosz
tów wsparcia potrzebującego pomocy, związek wspierania 
ubogich obowiązany do ponoszenia ich.

Jeśli powstanie spór co do konieczności transportu albo 
sposobu wykonania go, wówczas rozstrzyga go ostatecznie 
w ładza związku wspierania ubogich miejsca pobytu, właściwa 
w sprawie głównej w pierwszej instancji.

§ 59. Jeśli jaki związek wspierania ubogich nie może sto
sownie do poświadczenia przełożonej w ładzy w całości lub 
w części zapłacić kosztów, nałożonych mu ostatecznie do 
zapłacenia, wówczas państwo związkowe, do którego on 
przynależy, ma się postarać o zwroit kosztów albo po
średnio albo bezpośrednio1.

§ 60. Obcokrajowcy muszą być tymczasowo wspierani 
przez ten miejscowy związek wspierania ubogich, w  którego 
okręgu oni znajdują się w czasie powstania potrzeby w spar
cia. Do zw rotu kosztów, względnie do przejęcia potrzebu
jącego wsparcia obcokrajowca jest obowiązane to państwo 
związkowe, do którego miejscowy związek wspierania ubo
gich tymczasowego wsparcia należy z tern, iż każdemu pań
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stwu związkowemu pozostaje do woli to zobowiązanie prze
nieść na swoje związki wspierania ubogich drogą ustaw odaw 
stwa krajowego'1).

§ 61. Postanowienia niniejszej ustaw y określają prawa
i obowiązki tylko między związkami wspierania ubogich 
(związki wspierania ubogich miejscowe, krajowe, państwa 
związkowe), obowiązanemi do udzielania publicznego w spar
cia po myśli niniejszej ustawy.

Dlatego postanowienia niniejszej ustaw y nie odnoszą się 
do zobowiązań wspierania osoby potrzebującej wsparcia, 
opierających się na innych tytułach (stosunek familijny i służ
bowy, umowa, fundacja i t. d.).

§ 62. Każdy związek wspierania ubogich, który na pod
stawie przepisu niniejszej ustawy udzielił wsparcia potrzebu
jącemu pomocy, jest upoważniony żądać zwrotu tych świad
czeń, do których udzielania obowiązana jest osoba trzecia 
z innych jak niniejszą ustawą określonych tytułów , i to może 
żądać od obowiązanego w tych samych rozmiarach i pod 
tymi samymi warunkami, pod jakimi wspieranemu przysłu
guje prawo do tych świadczeń.

Zarzutu, iż wspierający miejscowy związek wspierania 
ubogich nie jest uprawniony do żądania zwrotu od innego 
związku wspierania ubogich, nie można mu w  tym wypadku 
przeciwstawić.

§ 63. W ładze administracyjne, tudzież władze policyjne są 
obowiązane w obrębie ich zakresu czynności związkom 
wspierania ubogich użyczyć na żądanie pomocy w celu w y
śledzenia stosunków swojszczyźnianych, familijnych i miejsca 
pobytu osoby, potrzebującej pomocy.

§ 64. Nastanie skutków, połączonych z upływem oznaczo
nego po myśli §§ 10 i 22 czasokresu, nie może być wykluczone 
w drodze umowy lub zrzeczenia się interesowanych władz 
lub osób.

§ 65. Ustawa ta wchodzi w  życie z dniem 1 lipca 1871 r. 
Po tym dniu przepisy, obowiązujące dotąd na obszarze Związ
ku, a odnoszące się do stosunków prawnych, uregulowanych 
przez niniejszą ustawę, mają zastosowanie jeszcze tylko
o tyle, o ile rozchodziło się o ustalenie miejsca zamieszkania 
pod względem wsparcia za czas przed 1 lipca 1871 r.

n) § 64 ustawy wykonawczej (pod B niniejszej książki).
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W  szczególności mają przytem zastosowanie następujące 
postanowienia:

1) Ci nietncy, którzy w dniu 30 czerwca 1871 r. posiadają 
na obszarze Związku prawo swojszczyzny, mają na 
mocy tego praw a w  dniu 1 lipca 1871 r. miejsce za
mieszkania pod względem wsparcia w tym miejsco
wym związku wspierania ubogich, do którego należy 
ich miejsce swojszczyzny.

2) Ci niemcy, którzy w  dniu 30 czerwca 1871 r. posiadają 
na obszarze Związku miejsce zamieszkania pod wzglę
dem wsparcia, posiadają je dnia 1 lipca 1871 r. ze skut
kami i warunkami tej ustaw y, chociażby warunki uzy
skania były inne niż przepisane przez niniejszą 
ustawę.

3) (idzie i o ile dotąd prawa swojszczyzny lub miejsca 
zamieszkania pod względem wsparcia nie można było 
nabyć przez sam pobyt lub utracić przez samą nie
obecność, wówczas bieg przepisanego niniejszą ustawą 
dwuletniego czasokresu dla uzyskania względnie utraty 
miejsca zamieszkania pod względem wsparcia rozpo
czyna się z dniem 1 lipca 1871 r.

4) „Gdzie dotąd dla uzyskania względnie utraty miejsca 
zamieszkania pod względem wsparcia potrzeba było 
takiego samego lub dłuższego czasokresu aniżeli go 
niniejsza ustawa przepisuje, wówęzas przy obliczaniu 
ostatnio wspomnianego czasokresu należy dodać czas, 
k tó ry  upłynął przed 1 lipca 1871 r.

5) Gdzie dotąd dla uzyskania względnie utraty miejsca 
zamieszkania pod względem wsparcia potrzeba było 
krótszego czasokresu aniżeli ten, który przepisuje ni
niejsza ustawa, wówczas, o ile ten krótszy czasokres 
upłynął przed 1 lipca 1871 r., należy uważać, iż na
stąpił skutek upływu czasokresu, chociażby nawet 
rozstrzygnięcie o tem nastąpiło dopiero po 1 lipca 
1871 r. Jeśli krótszy czasokres przed 1 lipca 1871 r. 
jeszcze nie upłynął, wówczas potrzeba do zaistnienia 
skutków przez niniejszą ustawę przepisanych upływu 
czasokresu, niniejszą ustawą przepisanego, jednakowoż 
za policzeniem czasokresu, który upłynął przed 1 lipca 
1871 r.
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6) Przepisane niniejszą ustaw ą postępowanie dla roz
strzygania spraw spornych, dotyczących publicznego 
wspierania osób potrzebujących pomocy, stosuje się 
po myśli przepisu § 37 w tych sprawach spornych 
związków wspierania ubogich (komuny wspierania 
ubogich, okręgi swojszczyźniane), które zaw isły po 
dniu 30 czerwca 1871 r.
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B.

U S T A W A
wykonawcza z 8 marca 1871 r.1) do ustawy R z e s z y  n i e 
m i e c k i e j  o miejscu zamieszkania pod względem wsparcia. )

§ 1. Każdemu potrzebującemu pomocy niemcowi3) (§ 69) 
winien obowiązany do' wsparcia go związek wspierania ubo
gich udzielić przytułku, niezbędnego do życia utrzymania, 
pieczy potrzebnej w  razie choroby, zaś na wypadek śmierci 
odpowiedniego pogrzebu.

W sparcie może być udzielone w danym wypadku, jak 
długo ono wchodzi w  rachubę, przez umieszczenie w domu 
ubogich lub lecznicy, jakoteż przez wskazanie w ew nątrz albo 
zew nątrz domu ubogich lutó lecznicy prac, odpowiadających 
siłom osoby potrzebującej pomocy.

Związki wspierania ubogich nie mają obowiązku uiszczać 
opłat za duchowną pomoc spełnianą z urzędu dla osoby po
trzebującej pomocy.

§ la 4). Kto sam  albo w  osobie swojej m ałżonki, albo 
swoich dzieci jeszcze nie m ających lat 16, jest w spierany  
z publicznych środków dla ubogich, może także wbrew jego 
woli, na rm iosek wspierającego albo obowiązanego do zw rotu

') Zbiór U staw Pruskich str. 130.
) Z uwzględnieniem zmian dokonanych

a) ustawą z 1 1  lipca 1891 r. (Zb. U. Pr. str. 300) i
b) ustawą z 23 lipca 1912 r. (Zb. U. Pr. str. 195)

i kmemi ustawami pruskiemi i Rzeszy niemieckiej. Zmiany w yni
kające z odnośnych ustaw zaznaczono przez wydrukowanie odnoś
nych słów, zdań, ustępów, odmiennym drukiem.

s)Patrz § 1 ustawy Rzeszy niemieckiej z 30. 5. 1908 r. (pod A)
i uwagę 3 do tego §'.

4) §§ Ia— 1 i w brzmieniu ustawy z 23 lipca 1912 (Zb. U. P< 
str. 195). We wypadkach z §§ la —I i § 65 ustęp 1 tej ustawy nie
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zw iązku  wspierania ubogich. za uchwalą w ydziału  powia
towego (m iejskiego), na  czas potrzeby wspierania, być 
umieszczony w  publicznym  zakładzie pracy albo w zakładzie  
pryw atnym , uznanym  przez państwo za nadający się na ten 
cel; osoba umieszczona jest obowiązaną na rachunek  
zw iązku w spierania ubogich w miarę swycli sił spełniać 
wskazane jej prace. Za  wspieranego uważa się tego m ał
żonka albo tego z rodziców, który jest obowiązany do u trzy 
m ania albo — przy nieślubnych dzieciach  — matkę także  
wtedy, jeśli wsparcie żony ślubnej albo dzieci udziela się bez 
albo wbrew woli tych do utrzym ania obowiązanych osób.

Umieszczenie nie następuje:
1) jeśli potrzeba wspierania, jest spowodowana tylko  

przez, przejściowe okoliczności;
2) jeśli osoba, którą należy umieścić, nie jest zdolną do 

pracy lub zarobkowania;
3) jeśli ta osoba odpowiednio do swej zdolności do pracy  

lub do zarobkowania przyczynia  się do u trzym ania  
siebie i swej rodziny;

4) jeśli umieszczenie połączone byłoby ze znacznem i 
w danych okolicznościach nie usprawiedliw ionem i 
uciążliwościami albo niekorzyściam i dla przyszłości 
osoby, którą należy umieścić-

Zam iast umieszczenia w  jakim, zakładzie pracy może 
również być zarządzone oddanie do jakiego zakładu wy
chowawczego (w  szczególności także do lecznicy dla opil- 
ców), w którym  jest sposobność umieszczonego odpowiednią 
pracą zatrudniać.

§ lb . W łaściw ą do wydaw ania uchw ał w m yśl § la . 
jest władza uchwalająca, właściwa dla miejsca pobytu 
wspieranego lub członków jego rodziny. Jeśli osoba, którą  
należy umieścić, nie m a żadnegoI stałego m iejsca zam ieszka
nia, wówczas w ładza uchwalająca może przekazać roz

m ają zastosowania przepisy § 59 ustawy o ogólnej administracji 
krajowej z 20 czerwca 1883 r. (patrz art. 3 wyżej cyt. ustawy z 23.
7. 1912 r.) — Do ustawy z 23. 7. 1912 wydał pruski Minister spraw 
wewnętrznych przepisy wykonawcze 5. 8. 1912 r. (Dziennik minist. 
dla pruskiej administracji wewnętrzinej str. 228—234). Ze względu 
na mniejszą obecnie doniosłość tych przepisów a wielką ich obszer- 
ność i drobiazgowość opuszczono je w niniejszym zbiorze, uwzględ
nione są jednak w tabeli w łaściwości pod F . niniejszej książki.
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strzygnięcie w ładzy w łaściwej dla miejsca zamieszkania, pod 
względem wsparcia lub przy ubogich krajowych w ładzy  
właściwej dla  siedziby krajowego zw iązku wspierania ubo
gich. Jest ona do tego obowiązaną na wniosek zw iązku  
w spierania ubogich, obowiązanego do zw rotu kosztów. Jeśli 
członek zarządu przynaglającego zw iązku wspierania ubo
gich jest zarazem członkiem  w ładzy uchwalającej, wówczas 
winien przy powzięciu uchwały w strzym ać się od głoso
wania.

§ lc . Rozstrzygnięcie w ydziału  powiatowego (m iej
skiego) wydaje się na podstawie ustnej rozpraw y. M usi być 
zaopatrzone w powody. Przed rozstrzygnięciem  należy w y
słuchać osobę, która ma być umieszczoną, przeciw której 
zwraca się postępowanie, o ile to może nastąpić bez znacz
nych trudności. Postępowanie uchwalające 'można na tak  
długo odroczyć, dopóki nie rozstrzygnie się prawomocnie 
w zw ykłe j drodze prawa skargi osoby, która m a być um iesz
czona , a która zaprzecza obowiązku u trzym ania  siebie. 
Zresztą w tern postępowaniu m ają odpowiednie zastosowanie 
przepisy  §§ 52, 115, 116, 119 do 126 ustawy o ogólnej adm i
nistracji krajowej z dnia 30 iipca 1883 (Zb. Ust. Pr. str. 195
i dalsze).

Przeciw  uchwale w ydziału  powiatowego ( m iejskiegoJ 
można w  ciągu dwóch tygodni wnieść o u stną  rozprawę 
w udm inistracyjnem  postępowaniu spornem.

Rozstrzygnienie w ydziału  powiatowego jest ostateczne.
W niosek o ustną  rozprawę nie m a mocy w strzy 

mującej. W yd zia ł powiatowy (m ie jsk i) może odroczyć 
w ykonanie zarządzenia a to na  wniosek lub z urzędu  
aż do ostatecznego rozstrzygnienia. Przed odroczeniem na
leży w ysłuchać w łaściw y zw iązek wspierania ubogich.

Osobę, która ma być umieszczoną, należy pisemnie po
uczyć o przysługujących jej środkach prawnych.

§ ld . W ykonan ie  uchw ały należy do zw iązku wspierania  
ubogich, który postawił wniosek. Zw iązek w spierania ubo
gich miejsca tymczasowego wsparcia jest upraw niony prze
kazać to w ykonanie zw iązkowi, który ma obowiązek zwró
cenia kosztów.

Zw iązki w spierania ubogich są upraw nione osoby od
dane do zakładu pracy umieścić w  zakładach poza ich okrę-

http://rcin.org.pl



2S B. § l e —lf.

(liem istniejących, albo przydzielić im  pracę także bez przy
jęcia do zamkniętego zakładu  pracy.

§ le. W upuszczenie ze zakładu  pracy w inien zarządzić  
odnośny zw iązek w spierania ubogich,, skoro odpadną usta- 
wowe w arunki umieszczenia.

Jeśli um ieszczony staw i wniosek o uchylenie uchw ały  
na  um ieszczenie, twierdząc, iż w arunki dla tej uchw ały od
padły, wówczas o tym  wniosku rozstrzyga ten w ydział po
wiatowy (m iejski), który wycłał uchwale; co cło postępowania 
obowiązują przepisy w  § le.

§ lf. Zw iązek wspierania ubogich może umieszczonego 
urlopować na jakiś odpowiedni czas; jeśli urlopowany w  cza
sie urlopu potrzebuje wsparcia  {§ la ) , wówczas, na  wniosek 
zw iązku wspierania ubogich, m ożna w drodze rezolucji prze
wodniczącego w ydziału  powiatowego (m iejskiego), który w y
dał ,uchwałę o umieszczeniu, zarządzić powrotne umieszcze
nie urlopowanego. W  rezolucji należy uczestnikom  oświad
czyć. iż  są upow ażnieni w  ciągu dwóch tygodni wnieść o po
wzięcie uchw ały przez kolegium, albo założyć do w ydziału  
obwodowego’) środek praw ny zażalenia. Zresztą m ają  za
stosowanie przepisy  § 117 ust. 4 i 5 ustaw y o ogólnej adm i
nistracji krajowej z tein, iż zażalenie i wniosek o powzięcie 
uchw ały przez kolegjum  nie m ają  mocy w strzym ującej.

Jeśli w  czasie urlopowania nie nastąpi powrotne umiesz
czenie. wówczas uważa się urlopowanego za ostatecznie 
zwolnionego.

Jeśli wniosek na  urlopowanie przez umieszczonego zo
stanie postawiony po upływ ie trzech miesięcy od umieszcze
nia albo powrotnego oddania albo od odrzucenia takiego 
w niosku, wówczas jeśli zw iązek w spierania ubogich nie chce 
zadosyć uczynić takiem u wnioskowi, m a w ydać rezolucję 
przewodniczący w ydziału  powiatowego (m iejskiego), który  
w yd a l uchwałę na  umieszczenie. Do postępowania stosuje 
się zdanie 2 i 3 ustępu 1.

Jeśli umieszczenie trwało jeden rok, to um ieszczony  
m usi być 'urlopowany także bez wniosku. Ponowne um iesz
czenie może być następnie uchwalone dopiero po upływ ie  
trzech miesięcy.

E) Obecnie, do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
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§ lg . Ze zarobku z pracy pomieszczonego należy na j
pierw  pokryć koszta pomieszczenia. Z  nadw yżki należy po
kryć  zapomogę, którą się członkom rodziny pomieszczonego 
za czas pomieszczenia udziela. Pozostającą następnie jeszcze 
resztę należy m u  wręczyć przy  w ypuszczeniu.

§ lh . Dla każdego zakładu pracy należy ustanowić re
gulam in domowy, który w inien zawierać przepisy o p rzy 
jęciu i o sposobie traktowania, o rodzaju zatrudnienia i w y 
nagradzania oraz sposobie obliczania kosztów umieszczenia  
f§ l a )  i wym agane jest dlań państwowe zatw ierdzenie■ To 
samo m a rów nież odpowiednie zastosowanie, jeśli um iesz
czonemu przydziela się prace bez przyjęcia  do zamkniętego  
zakładu pracy.

§ li. Zarządy policyjne są zobowiązane udzielić ewen
tualnie potrzebnej pomocy dla celów przygotowania postę
powania, jakoteż przeprowadzenia, egzekucji.

U’ szczególności m a ją  one na  wniosek wspierającego 
zw iązku  wspierania ubogich, osobę w spieraną w m yśl § la ., 
która nie staw i się na w ezwanie w ładzy dla spraw  ubogich, 
w miejsce w ładzy dla spraw  ubogich przesłuchać lub ją tej 
w ładzy doprowadzić.

Powstałe koszty transportu  ponosi we wszystkich  
w ypadkach zw iązek wspierania ubogich zobowiązany do 
wsparcia.

§ 2. Każda gmina tw orzy dla siebie miejscowy związek 
wspierania ubogich, o ile już nie należy do jednego jednolitego 
miejscowego związku wspierania ubogich (zbiorowego związ
ku wspierania ubogich), obejmującego więcej gmin, albo ob
szarów dworskich, albo o ile jej nie należy wcielić do takich 
związków wspierania ubogich w myśl następujących postano
wień. Zarząd publicznej pieczy nad ubogimi należy w obwo
dach gminnych wszędzie do władz gminnych, ustanowionych 
na mocy gminnych ustaw  organizacyjnych dla sprawowania 
zarządu spraw  gminnych. Postanowienia, zaw arte w gmin
nych ustawach organizacyjnych, odnoszące się do zarządu 
spraw  gminnych, a w  szczególności postanowienia o w łaści
wości zwierzchności gminnej i reprezentacji gminnej stosuje 
się także do zarządu publicznej pieczy nad ubogimi.

Tam, gdzie niema przedstawicielstwa gminnego, pocho
dzącego z wyboru, wykonuje przekazane mu niniejszą ustawą 
czynności zgromadzenie gminne.

http://rcin.org.pl



30 B § 3— 4.

§ 3. We wszystkich gminach, na zasadzie uchwały gmin
nej, mogą być utworzone dla zarządu publicznej pieczy nad 
ubogimi osobne, podległe zwierzchności! gminnej deputacje, 
złożone z członków zwierzchności gminnej! i przedstawiciel
stwa gminnego a w danym przypadku mogą być przybrani 
inni miejscowi mieszkańcy. Przewodniczącym  deputacji jest 
burmistrz, o ile gminne ustawy organizacyjne o. przewodni
ctwie w deputacjacłr niie stanowią inaczej!'), albo przez niego 
dla tych spraw  przeznaczony członek zwierzchności gminnej. 
Gdzie burmistrz nie stoi na czele zarządu gminnego, wów czas 
w miejsce jego wstępuje naczelnik gminy. <

Inne bliższe postanowienia o> organizacji gmin, dotyczące 
składu i prowadzenia agend osobnych deputacyj admini
stracyjnych, pozostają w mocy; wybór członków .przedstaw i
cielstwa gminnego i innych mieszkańców miejscowych, któ
rych należy wysłać do tych deputacyj, przysługuje jednak na
dal wszędzie, o ile dotyczy przedmiotu tej ustawy, przedsta
wicielstwu gminnemu.

Proboszcza miejscowego, albo jego zastępcę, których 
okręg parafialny rozciąga się poza granicę gminy politycznej 
ich miejsca zamieszkania,, należy odnośnie do części parafji, 
położonej poza obrębem gminy, traktow ać na równi z tamtej
szymi miejscowymi mieszkańcami.

§ 4. Każdy członek gminy, uprawniony do uczestnictwa 
w wyborach gminnych, jest obowiązany przyjąć niepłatne 
stanowisko w gminnym zarządzie wspierania ubogich i spra
wować je przez trzy lata, albo przez dłuższy czas, przepisany 
w ustawach o organizacji gmin. Od tego obowiązku zwalniają 
tylko następujące powody:

1) długotrwała choroba; 2) interesy, które za sobą pocią
gają częstą lub długotrwającą nieobecność; 3) wiek 60 albo 
więcej lat; 4) sprawowanie innego publicznego urzędu; 5) inne 
szczególne okoliczności, uzasadniające ważne usprawiedliwie
nie, o których istnieniu, o ile ustaw y o organizacji gmin czego 
innego nie stanowią, winno powziąć uchwałę przedstawiciel
stw o gminne.

Kto przez czas ustaw ą przepisany sprawował niepłatny 
urząd, jest zwolniony przez następny równie długi czasokres 
od sprawowania takiego urzędu.

“) Opuszczono jedno zdanie jako bezprzedmiotowe.
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B. § 5— 8. 31

§ 5. Kto bez ustawowego powodu wzbrania się przyjąć 
albo dalej sprawować bezpłatny urząd w gminnym- zarządzie 
ubogich, albo się od tego sprawowania usuwa, może być po
zbawiony na trzy do sześciu lat praw a udziału we wyborach 
gminnych i do sprawowania niepłatnych urzędów, tudzież 
może być pociągnięty do bezpośrednich podatków gminnych 
wyższych o jedną ósmą aż do jednej czwartej. Powzięcie 
uchwały o tem, o ile ustaw y o organizacji gmin nie stanowią 
czego innego, należy do. przedstawicielstwa gminnego").

§ 6. Naczelnicy korporacyj i innych osób prawnych są 
obowiązani władzom gminnym na ich żądanie udzielić wia
domości o kwocie wsparć, które się udziela potrzebującemu 
pomocy w okręgu gminy z funduszów, służących celom do
broczynności a pozostających pod ich zarządem. Naczelnicy, 
którzy zaniedbają udzielić tej informacji w przeciągu 14-dnio- 
wego okresu, licząc od chwili otrzymania wezwania od władz 
gminnych, będą karani grzywną aż do' trzydziestu marek').

§ 7. O ile rozchodzi się o sprawy, stanowiące przedmiot 
niniejszej ustaw y, uważa się na równi z gminami obszary 
dworskie, znajdujące się poza związkiem gminnym. Postano
wienia ustaw o zarządzie spraw  miejscowych w okręgach 
znajdujących się poza związkiem gminnym., stosuje się także
i dla publicznego zarządu spraw  ubogich. ,

§ 8. Właściciele ziemscy mają na obszarach dworskich 
na równi z gminami ponosić koszta publicznego wspierania 
ubogich.

Jeśli obszar dworski nie jest w yłączną w łasno
ścią właściciela obszaru, wówczas na jego wniosek na
leży wydać statut, który ponoszenie kosztów publicznego 
wspierania ubogich na obszarze dworskim, ureguluje w inny 
sposób i przyzna posiadaczom gruntów lub mieszkańcom, któ
rych się pociągnie do współponoszenia tych kosztów, 
odpowiedni współudział w zarządzie opieki nad ubogimi. Jeśli 
interesowani nie ułożą się, wówczas w ydział pow iatow y), 
po wysłuchaniu ich, ustanawia statut, który musi co do ure
gulowania obowiązku przyczyniania się odpowiadać ustawo

’ ) Obecnie do trzystu marek (Ustawa z 18. 3. 1921. Dz. U. Nr. 
31 - p. 181).

8) Porównaj §§ 40. 44 ustawy o właściwości, z 1. 8. 1883 r- 
(Zb. U. Pr. str. 237). •
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82 B S 9—10

wym  przepisom o rozdziale ciężarów komunalnych w gminach 
wiejskich. Statut podlega zatwierdzeniu w ydziału  obwodo
wego).

§ 9. Istniejące związki gmin lub obszarów dworskich, sta
nowiące już obecnie jednolity miejscowy związek wspierania 
ubogich (zbiorowy związek wspierania ubogich), pozostają 
jako takie nadal. Statutowe przepisy, regulujące zarząd spraw 
tych związków, mogą być zmienione w drodze odpowiada
jącej statutom uchwały odnośnego związku, zatwierdzonej 
przez w ydzia ł obwodowy), z aś w braku takiej uchw ały mogą 
być zmienione jedynie stosownie do przepisów § 10.

§ 10. O ile ustrój istniejących zbiorowych związków 
wspierania ubogich nie jest uregulowany statutowemi prze
pisami, wówczas interesowanym, gminom i obszarom dwor
skim pozostawia się ułożenie się co do takich statutowych 
przepisów z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez w ydział 
obwodowy”); w braku takie go< porozumienia w ydział powia
towy ureguluje ustrój zbiorowego związku wspierania ubo
gich, po wysłuchaniu interesowanych, w drodze statutu, który 
ma być uchwalony po myśli niżej podanych przepisów i za
twierdzony przez w ydział obwodowy).

Dla zbiorowego1 związku wspierania ubogich usta
nawia się osobne przedstawicielstwo, złożone z dele
gatów gmin i obszarów dworskich. Liczbę delegatów, 
których gminy i obszary dworskie mają obesłać jako- 
też w danym wypadku liczbę głosów, które się przyznaje 
delegatowi obszaru dworskiego, ustala się według stosunku 
uczestnictwa gmin i obszarów dworskich w  kosztach wspól
nej opieki nad ubogimi, z tem, że każda gmina jakoteż obszar 
dworski ma obesłać conajmniej jednego delegata. Reprezen
tacja gminna wybiera delegatów gmin, do których jednak 
w  każdym wypadku musi należeć naczelnik dotyczącej gminy, 
na przeciąg trzech do sześciu lat. Zastępstwo zbiorowego 
związku wspierania ubogich wybiera z reguły ze swego łona 
przewodniczącego tudzież jego zastępcę. Przewodniczącemu 
można udzielić odszkodowanie za poniesione koszty urzędo
wania. W ybory odbywają się po myśli odpowiednich prze
pisów ustaw dotyczących organizacji gmin. Odnośnie do za
rządu wspólnej opieki nad ubogimi stosownie do istniejących

*) Obecnie wojewódzki sąd administracyjny.
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(organizacyjnych ustaw  gminnych, przysługują reprezentacji 
wspólnego związku wspierania ubogich praw a reprezentacji 
rgminnej (zgromadzenia gminnego), zaś przewodniczącemu tego 
.■związku praw a naczelnika gminy (zwierzchności gminnej). 
Rozdział kosztów wspólnej opieki nad ubogimi następuje po
m iędzy poszczególne gminy i obszary dworskie stosownie do 
przypadającego na nie podatku dochodowego1'), połowy po
datku przemysłowego, jakoteż połowy podatku gruntowego
i budowlanego. Nie należy zaliczać dochodu płynącego z po
siadłości gruntowej, położonej poza związkiem, lub z prze
m ysłu prowadzonego poza obrębem tego związku.

O ile chodzi1 o podatek dochodowy11), szacuje się osobno 
dochód, k tóry  osiągną osoby, zamieszkałe poza okręgiem zbio
row ego związku wspierania ubogich, włącznie osób praw 
nych, tow arzystw  akcyjnych i kom andytowych na akcje, 
z  posiadłości ziemskiej, położonej w  obrębie tego okręgu lub 
z  przemysłu, prowadzonego w  tym okręgu.

Poszczególnym gminom pozostawia się ściągnięcie roz
dzielonej na nich kw oty kosztów według przepisów ustaw  
o  organizacji gmin.

§11.  Związki komunalne (burmilstrzostwa, urzędy, gminy 
zbiorow e), składające się z większej ilości gmin i obszarów 
dworskich, a nie tworzące jeszcze obecnie jednolitego miej
scow ego związku wspierania ubogich, za zgodą sejmiku po
wiatowego, mogą być urządzone jako zbiorowe związki 
w spierania ubogich we formach, które są przepisane dla po
w zięcia uchwał we wspólnych sprawach tych związków. Po
stanow ienia ustaw  o zarządzie wspólnych spraw  wyżej po
w ołanych komunalnych zw iązków  stosuje się również do 
zarządu  wspólnej opieki nad ubogimi.

§ 1212). Gminy albo obszary dworskie, które nie należą 
do jednego^ ze związków, podanych w  §§ 9 i 11, za wspólnem 
porozumieniem się mogą być urządzone jako zbiorowe 
zw iązki wspierania ubogich, lub też mogą być wcielone do 
■jednego z istniejących zbiorowych związków wspierania ubo
gich. Sposób powzięcia uchwały co do spraw wspólnych, za

M) Ustawa z 19. 6. 1996 r. (Zb. U. Pr. str. 260) i zmiany (Zb. U. 
Pr. 1907, str. 139; 1909 str. 349).

u) Patrz uwagę 10.
12) Patrz § B ustawy z 19. 7. 19 11 r. o związkach celowych (Zb. 

U . Pr. str. 115 ) oraz § 25 tej ustawy.

Przepisy o wspieraniu ubogich. 3
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34 B. § 13—27.

stępstwo nazewnątrz zbiorowego związku wspierania ubo
gich, formy zarządu i sposób ściągania kosztów wspólnego 
wykonywania opieki nad ubogimi należy w tym wypadku ure
gulować w drodze statutu, który winien być zatwierdzony 
przez wydział obwodowy).

§ 13. Postanowienia §§ 3 do 5, dotyczące utworzenia 
osobnych deputacyj i obowiązku przyjęcia niepłatnych sta
nowisk, jakoteż postanowienia § 6 stosuje się także do zbio
rowych związków wspierania ubogich i do ich przedstawiciel
stwa.

§ 14. Rozwiązanie zbiorowego związku wspierania ubo
gich może być przedsięwzięte tylko we formach przepisanych 
dla powzięcia uchwały co do wspólnych spraw i jedynie za 
zgodą wydziału obwodowego.

§ 15. Każde ustanowienie i każde rozwiązanie zbioro
wego związku wspierania ubogich należy podać do publicznej, 
wiadomości w orędowniku urzędowym13).

§§ 16—24“).

§ 25. Rządowi państwowemu służy nadzór nad zarządem- 
miejscowych związków wspierania ubogich stosownie da 
ustaw o organizacji gmin. Nadzór ten ma w szczególności 
także w wypadkach z §§ 19 i d. czuwać nad tem, aby majątek 
dla ubogich nie został użyty wbrew jego przeznaczeniu.

§ 26. Aż do dalszego zarządzenia zatrzymuje się istnie
jące krajowe związki wspierania ubogich w ich obecnych 
granicach...15).

§ 27. Granice krajowych związków wspierania ubogich 
mogą być zmienione, za zgodą uczestników, a tam, gdzie 
okręg krajowego związku wspierania ubogich nie posiada 
osobnego przedstawicielstwa, za zgodą reprezentacji prowin
cjonalnej, w drodze królewskiego rozporządzenia10). Bez tego 
przyzwolenia taka zmiana może nastąpić jedynie w drodze 
ustawodawczej.

1J) O becnie w  D zienniku U rzęd ow ym  w ojew ódzkim .
14) §§ 16 —24 zaw iera ją  jedynie przep isy  p rzejśc io w e o p rze

istoczeniu lub. zniesieniu d aw niejszych  zw iązków  w spieran ia ubo
gich, obecnie' bez znaczenia. D latego  je' opuszczono.

15) D alsze postanow ienia nie dotyczą obszaru w ojew ód ztw  za
chodnich, przeto je  opuszczono.

w) O becnie rozporządzeniem  R a d y  M in istrów .
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B. § 28—31. 35

§ 28. Zarząd spraw tych krajowych związków wspierania 
ybogich, które składają się tylko z jednej gminy, odbywa się 
według przepisów obowiązujących dla zarządu gminy.

We wszystkich innych wypadkach zarząd sprawami kra
jowych związków wspierania ubogich przeniesie, o ile to się 
dotąd nie stało, królewskie rozporządzenie10) na odnośne sta- 
nowo-powiatowe względnie — prowincjonalne i — komunalne 
związki i ich organy w myśl ustaw organizacyjnych, obowią
zujących dla tych związków i ich organów. Aż do wydania 
odnośnego królewskiego rozporządzenia pozostają w mocy 
obecnie obowiązujące przepisy o zarządzie, z zachowaniem 
postanowień § 71.

§ 29. Koszty, które należy pokryć celem wypełnienia 
obowiązków krajowych związków wspierania ubogich, roz
dziela się na dotyczące powiaty stosownie do przypadających 
na nie bezpośrednich podatków państwowych (§ 70), o ile re
prezentacja krajowego związku wspierania ubogich, za zgodą 
ministrów spraw wewnętrznych tudzież skarbu, nie uchwali 
innego sposobu ich ściągnięcia. Reprezentacjom powiatów 
pozostawia się ostateczną decyzję co do sposobu ściągania 
należytości na nie przypadających. 

........................................................................................................1S)
§ 30. Postanowienia § 29 wchodzą w życie w prowincjach 

Prus, Brandenburgii, Śląska, Saksonji, Westfalji i w prowincji 
nadreńskiej dopiero z dniem 1. 1. 1873 r. W  tym samym dniu 
tracą moc w prowincji Śląska obowiązujące tam obecnie usta
wowe postanowienia o pobieraniu opłat od spadków i zmian 
w posiadłości na rzecz opieki nad ubogimi krajowymi i za
kładami poprawczemi.

§ 311'). Krajowe związki wspierania ubogich — w pro
wincji Prus Wschodnich krajowy związek wspierania 'ubo
gich prowincji — są obowiązane postarać się o odpowiednią 
zakładową opiekę dla umieszczenia, leczenia i pielęgnacji 
potrzebujących pomocy ubogich umysłowo chorych, idjo- 
tów, epileptyków, głuchoniemych i niewidomych, o ile ci po
trzebują opieki zakładowej.

Bo przyjęcia i umieszczenia, do udzielenia kuracji i pie
lęgnacji jest w pierwszej linji obowiązany ten krajowy zwią

17) §§ 31—3 ic  w  brzm ieniu ustaw y z i i .  7- J 891 r. (Zb. U . P r . 
str. 300).

3*
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36 B. § 31 a—31c.

zek wspierania ubogich, do którego należy miejscowy zwią
zek wspierania ubogich obowiązany do tymczasowego 
wsparcia.

Ten krajowy związek wspierania ubogich może 
żądać przejęcia potrzebującego pomocy, jakoteż zwrotu po
niesionych kosztów opieki i transportu od tego krajowego 
związku wspierania ubogich, do którego należy miejscowy 
związek wspierania ubogich, obowiązany do ostatecznego 
ponoszenia kosztów wspierania.

§ 31a. Ogólne koszty zarządu zakładu, tudzież koszty 
urządzonego przez zakład pogrzebu, ponosi krajowy zwią
zek wspierania ubogich. Krajowy związek wspierania ubo
gich, o ile nie dotyczy to ubogiego krajowego, jest upowa
żniony, z zastrzeżeniem odrębnej umowy, żądać zwrotu in
nych kosztów od miejscowego związku wspierania ubogich 
obowiązanego do ostatecznego ponoszenia kosztów. Zwrot 
następuje za pośrednictwem powiatu, do którego należy 
miejscowy związek wspierania ubogich; powiat jest obo
wiązany udzielić tytułem zapomogi 'miejscowemu związkowi 
wspierania ubogich najmniej dwie trzecie części kosztów 
jakie mają być pokryte.

Zobowiązania opierające się na szczególnych ustawo
wych postanowieniach lub tytułach pozostają nietknięte.

§ 31b. Postanowienia o przyjęciu i zwolnieniu potrze
bujących opieki zakładowej, jako też o wysokości kosztów, 
jakie mają być zwracane, mają być Objęte regulaminami, 
które podlegają zatwierdzeniu odnośnych właściwych mi
nistrów.

§ 31c. Spory między miejscowemi związkami wspiera
nia ubogich a powiatami obowiązanemi do udzielenia zapo
mogi podlegają rozstrzygnięciu w spornem postępowaniu 
administracyjnym. Właściwym w pierwszej instancji jest 
wydział obwodowy), w drugiej najwyższy sąd administra
cyjny1).

Zresztą pozostają w mocy przepisy ustawy Rzeszy nie
mieckiej o miejscu zamieszkania pod względem wsparcia 
z 6. czerwca 1870 r!°).

ls) O becnie N a jw y ż sz y  T ry b u n ał ad m in istracyjn y w W a r
szaw ie.

’“) O becnie z 30 m aja 1908 r. (dział A  tej p racy).
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B. § 31 d—34. 37

§ 31 d. P owiały wiejskie lub miejskie, jakoteż miejscowe 
związki wspierania ubogich, które powzięły dostateczne sta
rania dla jednej z gałęzi opieki nad ubogimi, które bezpośre
dnio mają być objęte przez krajowe związki wspierania ubo
gich, dopóki taki wypadek zachodzi, nie mogą być wbrew 
woli zobowiązane do uczestniczenia w odnośnem urządzeniu 
krajowego związku wspierania ubogich, cdbo do przyczynia
nia się do ponoszenia ich kosztów.

Powiały wiejskie i miejskie mogą za zezwoleniem na
czelnego prezesa także na przyszłość w własnych zakładach 
objąć opiekę nad potrzebującymi pomocy umysłowo chory
mi, idjotami, głuchoniemymi i ociemniałymi.

Naczelny prezes2°) w celu wykonania powyższych prze
pisów może, nie czyniąc jednak ujmy jakimkolwiek prawom 
prywatnym osób trzecich, zarządzić zmiany, jakie się okażą 
koniecznemi.

Spory, które przytem powstają podlegają rozstrzygnięciu 
najwyższego sądu administracyjnego21).

W wypadkach ustępu l i 2 powiaty wiejskie ponoszą same 
ogólne koszty zarządu i mogą pociągnąć -miejscowe związki 
wspierania ubogich do ponoszenia conajwyżej jednej trze
ciej części reszty kosztów (§ 31a).

§ 31e. Krajowe związki wspierania ubogich, powiaty, 
jako też związki komunalne składające się z większej ilości 
gmin i obszarów dworskich, są także i nadał uprawnione do 
bezpośredniego objęcia opieki nad starcami.

To samo upoważnienie odnośnie do ubogich chorych 
przysługuje powiatom jakoteż związkom komunalnym, wy
mienionym w ustępie 1.

§§ 32—33=2).

§ 34. Krajowe związki wspierania ubogich są uprawnione 
osoby, które podpadają ich ustawowej opiece, za odszkodo-- 
waniem przekazać temu miejscowemu związkowi wspierania 
ubogich, który według § 28 ustawy związkowej z 6. czerwca 
187023) obowiązany jest do tymczasowego ich wspierania.

20) O becnie W ojew od a.
21) O becnie N a jw yż sz e g o  T rybunatu  adm inistracyjnego w W a r

szaw ie.
” ) §§ 32 i 33 jako  bezprzedm iotow e, opuszczono.
n) O becnie ustaw y R zeszy  n. z 30. 5. 1908 r.
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38 B. § 35—37.

Krajowe związki wspierania ubogich są obowiązane 
w swych domach ubogich, o ile na to pozwala ich pojemność, 
za odszkodowaniem przyjąć osoby ustawowo podpadające pod 
opiekę miejscowych związków wspierania ubogich a to na 
wniosek tych związków.

§ 35. Minister spraw wewnętrznych po- wysłuchaniu re
prezentacji prowincjonalnej względnie komunalnych sejmi
ków krajowych ustanawia taryfy co do wysokości roszczeń
o zwrot, obowiązujące związki wspierania ubogich. Obecnie 
obowiązujące taryfy pozostają w mocy dopóki w wyżej wy
mieniony sposób niie zostaną zmieniane.

§ 36. Krajowe związki wspierania ubogich zobowiązane 
są udzielić zapomogi tym do ich okręgu należącym miejsco
wym związkom wspierania ubogich, które nie mogą dosta
tecznie wypełnić przypadających na nie zobowiązań. O tem 
czy i jaka zapomoga ma być udzielona uchwala, po wysłu
chaniu sejmiku powiatowego, ostatecznie racla 'prowincjonal
na2‘) do której obwodu odnośny związek wspierania ubogich 
należy. Zapomoga może być udzieloną w pieniądzach albo 
przez postawienie do dyspozycji' zakładów leczniczych albo 
w inny odpowiedni sposób.

........................................................................................................................ 15)
§ 37. Jeśli niemiec”), który nie ma żadnego stałego miejsca 

zamieszkania pod względem wsparcia, na żądanie zagranicz
nych władz państwowych (§ 33 ustawy związkowej'") musi 
być przejęty z zagranicy i jeśli przy przejęciu zachodzi wy
padek potrzeby wsparcia, albo jeśli zaistnieje w przeciągu 
siedmiu dni po przejęciu, wówczas zobowiązany jest do zwro
tu kosztów wsparcia, względnie do przejęcia potrzebującego 
wsparcia ten krajowy związek wspierania ubogich, w którego 
obrębie potrzebujący wsparcia miał swe ostatnie miejsce za
mieszkania pod względem wsparcia. Jeśli nie można wy
śledzić miejsca zamieszkania pod względem wsparcia 
wówczas obowiązanym do ponoszenia kosztów jest ten kra
jowy związek wspierania ubogich, w którego okręgu nastała 
potrzeba wsparcia.

!4) § Ą2  u staw y  o w łaściw ości. O becnie w ojew ód zka rada ad
m in istracyjna.

® )  O becnie obyw atel P a ń stw a  P o lsk iego .
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§ 38. Krajowe związki wspierania ubogich są obowiąza
ne osoby ujęte w. ich okręgu i na zasadzie postanowień §§ 361 
nr. 3 do 8 kodeksu kairnego Rzeszy niemieckiej z 15 maja 
1871 r. zasądzone a po odcierpieniu kary krajowej władzy po
licyjnej przekazane, na skutek następnej uchwały tej władzy, 
pomieścić w domu pracy. Ciężar kosztów transportu wyżej 
wymienionych osób z więzienia sądowego do domu pracy, 
jakoteż dla celów tego transportu dostarczyć się mającej nie
zbędnej odzieży ponosi państwo, natomiast krajowe związki 
wspierania ubogich mają ponosić koszty pielęgnacji w zakła
dzie i odzieży jaką należy w razie potrzeby udzielić przy 
zwalnianiu z tego zakładu, jakoteż w danym wypadku po
grzebu, o ile te koszty nie mają pokrycia w należącym się 
zarobku roboczym.

§ 39. Związki) wspierania ubogich, o ile dotąd jeszcze taki 
wypadek zachodzi, nie są obowiązane do ponoszenia kosztów 
wykonania sądownie orzeczonych kar na wolności odnośnie 
do osób w § 38 wymienionych.

§§ 40—4820).

§ 49. Wydział obwodowy1) je,st upoważniony do spowo
dowania dochodzeń na miejscu, do wezwania świadków i rze
czoznawców i przesłuchania ich pod przysięgą oraz wogóle 
do zbadania w całej pełni przedstawionego dowodu.

Co do obowiązku, aby się dać przesłuchać w charakterze 
świadka lub rzeczoznawcy stosuje się odpowiednie postano
wienia cywilnych ustaw procesowych. Wydział obwodowy2!  
orzeka o karach jakie się ma nałożyć w razie nieposłuchu, 
z zastrzeżeniem rekursu dopuszczalnego' w ciągu dni czter
nastu po doręczeniu nakazu karnego do Urzędu Związkowego 
dla spraw swojszczyzny"”).

§§ 50—563’).

§ 57. O ile organizacja albo miejscowe rozgraniczenie po
szczególnych związków wspierania ubogich jest przedmiotem

” ) U ch ylone § 159 u staw y o ogólnej adm inistracji k ra jo w ej. 
~7) § 39 u staw y o w łaściw ości. O becnie w ojew ódzki sąd adm i

n is tra cy jn y .
28) O becnie w ojew ód zk i sąd A d m in istracy jn y .
M) O becnie N a jw y ż sz y  T ry b u n ał ad m in istracyjn y w  W arszaw ie . 

) §§ 5 °— 56 zniesione §-fem  158 ustaw y z 30. 7. 1883 r. o ogó l
n e j adm in istrac ji k ra ju  (Zb. U . P r . str. 195).
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sporu rozstrzyga ostatecznie wydział obwodowy"1) Pozaten* 
służy przeciw jego rozstrzygnięciu, z wykluczeniem wszel
kich innych środków prawnych, odwołanie do Urzędu Związ
kowego dla spraw swojszczyzny32).

§ 58. We wszystkich sprawach spornych między pru
skimi związkami wspierania ubogich jest przegrywająca stro
na obowiązaną zwrócić stronie przeciwnej powstałe w in
stancji odwoławczej gotówkowe wydatki, jakoteż należytości 
biegłego w prawie zastępującego ją na publilczmeim posiedze
niu Urzędu Związkowego.

§ 59. Przeciw zarządzeniom wymienionym w § 56 usta
wy związkowej służy odwołanie do Urzędu Związkowego 
dla spraw swojszczyzny3"), także i w tych wypadkach, w któ
rych zachodzi spór między pruskimi związkami wspierania 
ubogich.

Jeśli związek wspierania ubogich nie może nałożonych 
mu ostatecznie kosztów i należytości w zupełności, lub w czę
ści ponieść (§ 59 ustawy związkowej'”) wówczas nie pobiera 
się kosztów postępowania a wydatki i należytości musi po
kryć odnośny krajowy związek wspierania ubogich.

§ 603). Wydział powiatowy (miejski) musi we wszyst
kich sporach, w których miejscowy związek wspierania ubo
gich został zaczepiony przez inny pruski związek wspierania 
ubogich, na wniosek obydwu stron spór wiodących, poddać się 
rozstrzygnięciu sędziego rozjemczego, zaś na wniosek posta
wiony przez jedną stronę zanim spór zawiśnie we wydziale 
obwodowym31), musi poddać się próbie rozstrzygnięcia polu
bownego.

..................................... 1.
§ 61. Do postępowania stosuje się § 49 z te)u, że przeciw 

nakazowi karnemu dozwolona jest rekurs do wydziału ob
wodowego"). Wydział powiatowy (miejski) może w każ dem 
stadjum postępowania spowodować próbę ugody.

§ 62. Uchwala wydziału powiatowego (miejskiego) jest 
w wypadkach z § 60 ostateczną; powzięcie jej wolne jest od

J1) O becnie w ojew ódzki sąd adm in istracyjny.
3=) O becnie N a jw yższeg o  T rybu natu  ad m in istracyjnego  w  W a r

szaw ie.
“ ) Zm iany w  tekście §§ 6o—62 i opuszczenia w yn ika ją  z § 4 5  

u staw y  o w łaściw ości.
3<) D alsze dw a ustępy § 60 opuszczono, patrz uw agę pod 33)-
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B. § 63— 65. 41

należytości i stempla; jednakże należy na stronę przegrywa
jącą nałożyć gotówkowe wydatki postępowania i wydatki 
w gotówce stromy wygrywającej, Jednakże z wyłączeniem na- 
leżytości pełnomocnika.

Wydatki gotówkowe, jakie mają być zwrócone, ustana
wia ostatecznie wydział powiatowy (miejski).

Uchwały wydziałów powiatowych (miejskich) oraz ugo
dy stwierdzone przez nie dokumentem są wykonalne w dro
dze administracyjnej.

§ 63. Roszczeń do wsparcia ubogi nigdy nie może do
chodzić przeciw dotyczącemu związkowi wspierania ubogich 
na zwykłej drodze prawa, lecz jedynie u władzy administra
cyjnej, której obowiązkiem jest nie uwzględniać roszczeń 
wychodzących ponad koniecznie potrzebne wsparcie.

35^
§ 64. Każdego obcokrajowca, jak długo mu jest dozwo

lony pobyt w kraju, należy traktować na równi z niemcem, co do
a) rodzaju i miary publicznego wsparcia, które ma być 

udzielone w razie nastania potrzeby pomocy,
b) co do nabycia i utraty siedziby zapomogowej.

§ 65 ). Na wniosek związku wspierania ubogich, który 
■musi wspierać potrzebującego wsparcia, można w drodze 
uchwały władzy administracyjnej, zaopatrzonej w powody 
a powziętej po wysłuchaniu interesowanych, zmusić osobę, 
obowiązaną do wspierania w myśl przepisów księgi ustaw 
cywilnych, do udzielenia potrzebującemu pomocy w miarę 
jej ustawowego obowiązku bieżącego wsparcia. Przepis ten 
stosuje się do ojca nieślubnego dziecka tylko o tyle, o ile 
uznał ojcostwo w myśl § 1718 ks. u■ c. lub w drodze wyko
nalnego tytułu ustalono jego obowiązek do wspierania.

Powzięcie uchwały przysługuje wydziałowi powiatowe
mu (miejskiemu) tego powiatu, w którego okręgu zamiesz
kuje odnośny członek rodziny osoby potrzebującej pomocy.

Jeśli odnośny członek rodziny niema w kraju miejsca 
zamieszkania, wówczas wstępują w miejsce władz miejsca 
zamieszkania władze miejsca pobytu.

:“ ) U stęp  2 § 63 został zastąp iony przez § 41 ustaw y o w łaśc i
w ości. P atrz  dział C tej pracy.

s“) U stęp  I § 65 w  brzm ieniu u staw y z 23 lipca 19 12  r. (Zb. U^ 
P r . str. 195). Z resztą  patrz uw agę 4).
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1F wypadkach §§ 31, 31a, d i e także i powiatu tudzież 
tam bliżej oznaczone związki komunalne uprawnione są żą
dać udzielenia potrzebnego bieżącego wsparcia od osób 
w ustępie 1. podanych stosownie do ich ustawowego obo
wiązku. Jeśli nie dojdzie do porozumienia co do wysokości 
tych kosztów to na wniosek uprawnionych i po wysłuchaniu 
interesowanych wydział powiatowy rozstrzyga ostatecznie 
z zastrzeżeniem zwykłej drogi prawa'1).

Kwoty, co do których obie strony pisemnie sio ułożyły 
i podpisały oraz kwoty ustalone przez wydział obwodowy ) 
ściąga sie w drodze administracyjnego postępowania przy
musowego.

§ 66. Uchwała wydziału powiatowego (miejskiego) jest 
ostateczna z zastrzeżeniem zwykłej drogi prawa.

§ 67. Uchwała wydziału powiatowego (miejskiego) (§§65, 
66) jest tymczasowo i tak długo wykonalną dopóki... nie zo
stanie zmienioną prawomocnym wyrokiem sądowym.

W  ostatnim wypadku ma związek wspierania ubogich 
zwrócić pociągniętemu do świadczenia to, co dotychczas dał 
względnie to co dał za wiele; w razie sprzeciwu ma być do 
tego zmuszony w drodze nadzorczej.

Jeśli jednak #żądający takiego zwrotu nie wniesie skargi 
sądowej w ciągu sześciu miesięcy po doręczeniu zaczepionej 
przezeń uchwały wydziału powiatowego (miejskiego) wów
czas może żądać zwrotu tego tylko, wiele za czas od wnie
sienia skargi za dużo zapłacił.

§ 683“). Zwrotu wyłożonych już kosztów wsparcia zwią
zek wspierania ubogich może żądać we wszystkich wypad
kach, o ile nie wchodzą w zastosowanie postanowie
nia dotyczące postępowania w sprawach spornych związków 
wspierania ubogich, jedynie w drodze postępowania sądowego.

Roszczenie o zwrot na drodze sądowej w wypad
kach z §§ 31, 31a, d, i e przysługuje także powiatom i innym 
łam oznaczonym związkom komunalnym. Dopuszczalną 
jest skarga przeciw wspieranemu jakoteż przeciw członkom 
jego rodziny obowiązanym do utrzymania go.

ll) U stęp  4 i S § 65 dodane ustaw ą z I I . 7. 1891 (Zb. U . P r . 
s tr . 300).

“ ) O becnie w ojew ódzki sąd admin.
" )  U stęp  2 § 68 w staw io n y ustaw ą z 1 1 .  7. 1891 r. (Zb. U . 

P r . str. 300).
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§ 69. Przez niemieckiego ubogiego i przez niemiecki 
związek wspierania ubogich po myśli tej ustawy należy ro
zumieć takiego, który przynależy do terytorium w którym 
obowiązuje ustawa O' miejscu zamieszkania pod względem 
wsparcia z 6. 6. 1870.

§ 70. O ile następuje rozdział kosztów, które według tej 
ustawy mają ponosić poszczególne związki, powiaty i gminy 
na zasadzie bezpośrednich podatków, wówczas mają zastoso
wanie następujące postanowienia.

n ................................................................................
2. Grunta oznaczone w § 4 lit. a i b ustawy o podatku 

gruntowym z 21 maja 1861 (Zb. U. P. str. 253) względnie także 
w § 3 ustawy o podatku gruntowym z dn5a 11. 2. 1890 (Zb. 
U. P. str. 85) oznaczone grunta pociąga się na podstawie tych 
kwot podatku gruntowego, które winnyby były uiścić, gdyby 
im nie przysługiwało prawo do żądania uwolnienia od po
datku gruntowego, lub do- uprzywilejowania. Obliczenie tych 
kwot podatku gruntowego następuje przez zastosowanie ogól
nej stawki procentowej podatku gruntowego do czystych do
chodów jakie zostały lub mają być ustalone dla wspomnia
nych gruntów we wykonaniu obu poprzednio wymienionych 
ustaw ");

3. budynki, które według § 3 pod 1. ustawy z 21. maja 
1861 r. (Zb. U. Pr. str. 317 i dalsze) dotyczącej wprowadzenia 
ogólnego podatku budynkowego, zostały uwolnione od ogól
nego podatku budynkowego,........... pociąga się stosownie do
ich wartości użytkowej, osobno oszacowanej, do obliczonego 
wedle niej podatku domowego, wedle zasad przytoczonej 
ustawy.

4. podatek od wykonywania przemysłu wędrownego nie 
wchodzi w rachubę.

§§ 71 i 72<2).

§ 73. Niniejsza ustawa, z zastrzeżeniem postanowienia 
§ 30, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1871. Stosownie do

“ ) Ja k o  bez znaczenia (w edle u staw y z 25. 5. 1873 r. Zb. U . 
P r . str. 122) opuszczono. *

“ ) O statn ie zdanie nie dotyczy w ojew ództw  zachodnich przeto 
.je  opuszczono.

42) §§ 7 1 i 72 opuszczono poniew aż nie dotyczą obszaru w o je 
w ództw  zachodnich.
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przepisów niniejszej ustawy należy poczynić zarządzenia, aby 
począwszy od 1 lipca 1871 każdy kawałek gruntu został przy
łączony do miejscowo odgraniczonego związku wspierania 
ubogich, albo też został urządzony jako samodzielny miej
scowy związek wspierania ubogich43).

§ 74. Z dniem 1 lipca 1871 tracą moc obowiązującą 
wszystkie przepisy stojące w sprzeczności lub nie dające się 
pogodzić z przepisami niniejszej ustawy. W  szczególności 
tracą moc obowiązującą: 1. dla prowincyj: Prus, Branden
burgii, Pomorza, Poznańskiej, Śląskiej, Saksonii, Westfalii 
i prowincji Nadreńskiiej:

a) ustawa o obowiązku pieczy nad ubogimi z 31 grudnia 
1842 r. (Zb. U. Pr. 1843 r. str. 8) z tem, iż zmiany okrę
gów gminnych wymienionych w § 6 pod 3 tej ustawy, 
wykonane już w czasie jej ogłoszenia należy uważać 
za prawnie istniejące,

b) ustawa o uzupełnieniiu ustaw z 31 grudnia 1842 r. o obo
wiązku pieczy nad ubogimi i t. d. z 21 maja 1855 r. (Zb. 
U. Pr. str. 311), o ile ona obecnie jeszcze obowiązuje,

c) § 1 edyktu z 14 grudnia 1847 r. dla wytępienia żebractwa 
i t. d. na Śląsku i w hrabstwie Glac z zastrzeżeniem po
stanowień § 9 niniejszej ustawy,

d) te przepisy ustawowe, które mają za przedmiot rozdział 
kosztów miejscowej opieki nad ubogimi w prowincji1 Ślą
skiej z wykluczeniem Łużyc górnych, w szczególności 
ustawa z 18 marca 1869, (Zb. U. Pr. str. 505),

e)“ )  
Pozatem znosi się wszystkie ustawowe postanowienia

przepisujące pobieranie danin od widowilsk dla celów ubogich. 
Niniejsza ustawa nie narusza upoważnienia władz gminnych 
do uchwał mających na celu wprowadzenie i dalszy pobór 
takich danin stosownie do gminnych ustaw organizacyjnych.

“ ) U stęp  2 § 73 zaw iera jący  przepis p rze jśc io w y  opuszczono. 
“ ) D alsze  postępow ania N o. i-e  i No. 2—6 nie odnoszą się do- 

obszaru W ojew ód ztw  zachodnich, przeto je  opuszczono.
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c.
U S T A W A

z 1 sierpnia 1883 r. o właściwości władz administracyjnych 
i administracyjno-sądowych (Zb. U. Pr. str. 237).

TYTUŁ VI.

S p r a w y  u b o g i c h .

§ 39. Spory między związkami wspierania ubogich o pu
bliczne wsparcie osób potrzebujących pomocy rozstrzyga się 
w spornem postępowaniu administracyjnem1).

Właściwym jest w  pierwszej instancji wydział obwo
dowy").

Pozatem pozostają w mocy przepisy ustawy Rzeszy 
niemieckiej o miejscu zamieszkania pod względem wsparcia 
z 6 czerwca 1870 r.s).

§ 40. Wydział obwodowy2) postanawia ostatecznie co 
do zatwierdzeń w §§ 8, 9, 10 i 12 ustawy wykonawczej do 
ustawy związkowej o miejscu zamieszkania pod względem 
wsparcia (z 8 marca 1871 r. Zbiór Ustaw str. 130) przewidzia
nych statutów dla uregulowania opieki nad ubogimi na ob
szarach dworskich, nie będących w całości własnością po- 
siedziciela ziemskiego i w zbiorowych związkach wspierania 
ubogich, oraz co do zezwolenia na rozwiązanie znowu zbio
rowych związków wspierania ubogich (§ 14 loc. cit.).

*) P rzep isy  §§ 61 do 1 14  u staw y z 30. 7. 1883 r. o ogólnej ad
m in istracji k ra ju  z odrriianami w yn ikającem i z § 157 nr. 3 tej u staw y
i  z §§ 34 i d. u staw y R z e sz y  z 6. 6. 1870 r.

2) O becnie W ojew ó d zki Sąd  A d m in istracyjn y. 
s) O becnie z 30. V . 1908 r.
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O ile ułożenie statutów było dotąd zadaniem sejmiku powia
towego, należy ono na przyszłość do wydziału powiatowego.

Jeżeli powtórnie odmówiono zgody na zatwierdzenie- 
statutów wówczas ustanawia, je ostatecznie wydział obwo
dowy1).

§ 41. Zażalenia ubogich na zarządzenia miejscowych 
związków wspierania ubogich co do tego czy, w jakiej wy
sokości i w jaki sposób należy udzielać wsparcie ubogich (§ 63 
ustawy z 8 marca 1871) rozstrzygają ostatecznie:

1. O ile uczestnikiem związku wspierania ubogich jest 
miasto liczące ponad 10 000 mieszkańców, wydział obwo- 
domowy2);

2. w innych wypadkach wydział powiatowy.
Tak samo wydział obwodowy2), o ile krajowe związki 

wspierania ubogich składają się tylko z jednego powiatu, roz
strzyga ostatecznie zażalenia ubogich przeciw zarządzeniom 
krajowych związków wspierania ubogich odnoszących się do 
rodzaju i wysokości wsparcia.

§ 42. Zażalenia miejscowych związków wspierania 
ubogich przeciw zarządzeniom krajqwych związków wspie
rania ubogich co do tego czy, w jakiej wysokości i w jaki spo
sób ma być udzielone wsparcie (§ 36 ustawy z 8 marca 1871 
r.) rozstrzyga ostatecznie rada prowincjonalna4).

§ 43. Wydział powiatowy (miejski) rozstrzyga
1. w sądowo-rozjemczem lub urzędowo ugodowem po

stępowaniu pośredniczącem w sporach między związkami 
wspierania ubogich w miejsce komisyj powiatowych oznaczo
nych w  §§ 60 do 62 ustawy z 8 marca 1871 r.;

2. w miejsce radcy ziemiańskiego względnie zwierzchności 
gminy miejskiej, na wniosek związku wspierania ubogich 
w' myśl § 65 loc. cit. względem członków rodziny obowią
zanych do wspierania osoby potrzebującej pomocy.

Uchwała wydziału powiatowego (miejskiego) jest osta
teczna ze zastrzeżeniem we wypadku pod 2 zwykłej drogi 
prawa.

§ 44. Co do zażaleń i sprzeciwów odnoszących się do:

1. obowiązku udziału w ciężarach opieki ńad ubogimi na 
obszarach dworskich i w  zbiorowych związkach wspierania 
ubogich (§§ 8 i dalsze ustawy z 8 marca 1871 r.),

4) O becnie w ojew ódzka rada adm inistracyjna.
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2. pociągnięcia do ponoszenia lub wymiaru ciężarów kra
jowych związków wspierania ubogich (§ 29 loc. cit.) roz
strzyga we wypadkach pod 1. przełożony obszaru dwor
skiego względnie przewodniczący reprezentacji zbiorowego 
związku wspierania ubogich, we wypadkach pod 2. naczelnik 
krajowego związku Wspierania ubogich.

Przeciw uchwale służy w ciągu dwóch tygodni skarga 
w sporaem postępowaniu administracyjnemu Właściwym jest 
we wypadkach pod 1. wydział powiatowy, we wypadkach 
pod 2. wydział obwodowy. Przeciw rozstrzygnięciu wy
działu obwodowego służy we wszystkich wypadkach środek 
prawny rewizji.

Niedozwolone są sprzeciwy przeciw dodatkom do bezpo
średnich podatków państwowych skierowane przeciw zasad
niczej stawce tych podatków.

Zażalenia i sprzeciwy, oraz skarga nie mają mocy wstrzy
mującej. Przysługują one we wypadkach pod 2. jedynie po
szczególnym związkom, powiatom i gminom pociągniętym* 
bezpośrednio do pokrycia kosztów opieki nad ubogimi kra- 
jowemi.

http://rcin.org.pl



48 D. § 38.

D.

W Y C I Ą G

z  ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale 
Administracyjnym.)

Art. 38.............. Kompetencje2) Senatu Administracyjnego
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przechodzą na Najwyższy
Trybunat Administracyjny....................... Tryb postępowania
w  powyższych sprawach w Trybunale zachowuje się wedle 
dotychczasowych ustaw, obowiązujących w b. dzielnicy pru
skiej.

*) D ziennik U sta w  N o. 67, poz. 600. — Co do kosztów  postępo
w ania ustaw a z 22. 9. 19Z2 (D z. U . No. 89 poz. 800 i rozporządzenie 
w ykon aw cze z 25. 1 1 .  1922 (D z. U . No. 105, poz. 976).

2) A  zatem  i w  spraw ach  ubogich, albow iem  w  m yśl rozp orzą
dzenia M in istra b. dzielnicy pruskiej z I. 7. 1921 r. (D z. U. N o. 64, 
p. 407) przeszła w łaśc iw o ść  U rzędu Z w iązko w ego  dla sp raw  
sw o jszczy zn y  co do ziem b. dzielnicy pruskiej na Senat A d m in istra

c y j n y  Sądu A p elacy jn eg o  w Poznaniu.
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E.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E )

Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 października 
1922 r. w sprawie taryfy, według której związki ubogich na 
obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego mają 

zwracać koszty utrzymania ubogich.

Na podstawie § 30 niemieckiej ustawy Oi miejscu zamie
szkania pod względem wsparcia z dnia 6 czerwca 1870 r. (Dz. 
Ust. Związku Północtno-Nicmteckiego str. 360) i z dnia 30 
maja 1908 r. (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 377), 
tudzież § 35 pruskiej ustawy wykonawczej z dnia 8 marca 
1871 r. (Zbiór Ustaw pruskich str. 130), oraz art. 1 i 2 ustęp 1. 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia 
Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 
247) zairządza się co następuje:

§ 1. Wysokość kosztów, które właściwy związek ubo
gich na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego 
winien zwrócić innemu związkowi ubogich na tym obszarze 
za wspieranie ubogich niezdolnych do pracy lub ubogich cho
rych, ustanawia się bez względu na wiek ubogiego', jak na
stępuje :

I. Za ubogich, umieszczonych w zakładach publicznych — 
np. w szpitalach, w zakładach dla ułomnych, w przy
tuliskach, w  ochronkach, dla których istnieją stawki 
za leczenie, zwraca się koszty według najniższych sta
wek, przewidzianych w odnośnym zakładzie.

Koszty te obejmują także wydatki za wyżywienie, 
pielęgnowanie, pomoc lekarską, lekarstwa.

*) D ziennik U sta w  R zeczyp osp olite j 'Polskiej No. 95, poz. 881 
z 7 listopada 1922 r.

Przepisy o wspieraniu ubogich. 4
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II. Za ubogich, leczonych w  domu, względnie w zakła
dach prywatnych zw aca się koszty konieczne za po
moc lekarską, operacje, lekarstwa; oprócz tego zwraca 
się koszty koniecznie za wyżywienie stosownie do za
sad wymienionych niżej w punkcie III. Koszty za po
moc lekarską, operację, lekarstwa, oraz koszty za wy
żywienie nie mogą przewyższać kosztów, podanych 
pod liczbą I.

III. Za wspieranie ubogich, niepodpadających ani pod punkt 
I ani pod punkt II, zwraca się rzeczywiste koiszty utrzy
mania udowodnione stwierdzonemi rachunkami, przy- 
czem związek ubogich nie może żądać od drugiego 
związku ubogich zwrotu większych kosztów aniżeli 
sam ponosi przy wspieraniu potrzebujących pomocy 
ubogich z własnej gmimy.

Kwoty zwracane za utrzymanie nie mogą jednak prze
wyższać najwyższych stawek, podanych poniżej według na
stępujących trzech klas:

1) Do pierwszej klasy należą miasta liczące ponad 25.000 
mieszkańców; najwyższa stawka wynosi 18000 mk. mie
sięcznie czyli 600 mk. za każdą rozpoczętą dobę.

2) Do klasy drugiej należą miejscowości liczące od 4000 do 
25 000 mieszkańców; najwyższa stawka wynosi 15 000 
mk. miesięcznie czyli 500 mk. za każdą rozpoczętą dobę.

3) Do trzeciej klasy należą wszystkie inne miejscowości, 
niezaliczone do rodzaju miejscowości pod 1) i 2) wy
mienionych; najwyższa stawka wynosi 12 000 mk. mie
sięcznie czyli 400 mk. za dobę już rozpoczętą.

Przy stwierdzeniu liczby mieszkańców miarodajnym jest 
ostatni urzędowy spis ludności.

Kwoty wydatkowane na dostarczenie niezbędnej odzieży 
i bielizny winny być osobno zwrócone, o ile zostaną wyka
zane rachunkami.

§ 2. Wysokość wsparcia na utrzymanie dla częściowo 
niezdolnych do pracy ubogich winna wynosić mniej niż stawki, 
w § 1 wymienione, zależnie od stopnia niezdoilnośoi do pracy, 
stwierdzonej przez lekarza, a najwyżej Ya odnośnych stawek, 
podanych w § 1 punkt III.

§ 3. Tytułem kosztów pogrzebu winien związek ubogich 
zwrócić innemu związkowi ubogich raeczywiste koszty jakie
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powstają przy najskromniejszym pogrzebie. Wysokość tych 
kosztów musi być stwierdzona rachunkami i nie może prze
nosić wysokości trzykrotnego najwyższego miesięcznego 
wsparcia, udzielanego ubogim według zasad w punkcie III. 
§ 1 wymienionych.

W  miarę wzrostu drożyzny najwyższe stawki za utrzy
manie podane w § 1 punkt III, będą ulegały zmianie w %%, 
którą ogłaszać będzie urząd wojewódzki w dzienniku urzę
dowym zgodnie z oznaczonym przez Główny Urząd Staty
styczny wzrostem przeciętnych kosztów utrzymania.

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 
1922 r. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie 
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dniia 21 września 1921 r. (Dz. 
U. M. b. Dz. Pr. Nr. 29 poz. 189).

Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski.

4 *
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T A B E L A 1)

właściwości władz do rozstrzygania w sprawach ubogich 
w spornem i uchwałowem postępowaniu administracyjnem.

Ustawa o właściwości: z ł. 8. 1883 r. (Zb. Ust. Pr. 237) 
Tytuł VI. Ustawa Rzeszy niemieckiej o miejscu zamieszkania 
pod względem wsparcia z 6. 6. 1870 (Dz. U. Rz. n. str. 360) 
w  brzmieniu ustawy z 30. 5. 1908 r. (Dz. U. Rz. n. str. 381). — 
Pruska ustawa wykonawcza z 8. 3. 1871, (Zb. U. pr. str. 130), 
Pruska ustawa z 11. 7. 1891 (Zb. U. pr. str. 300).

L .
b.

P rzed m iot uchw ały 
lub ro zstrzygn ien ia

W łaśc iw a
w ładza Środki praw ne

§ 39 ust. o właść., § 41 
ust. Rzeszy. Spory mię
dzy związkami wspiera
nia ubogich co do wspie
rania osób potrzebują
cych pomocy-

Wydział
obwodo

wy2)
(Sporna
sprawa)

Odwołanie do Urzędu 
Związkowego dla 
spraw swojszczy
zny3). O ile jest przed
miotem sporu organi
zacja lub miejscowe 
odgraniczenie zwią
zków wspierania ubo
gich wówczas pozo
staje przy rozstrzy- 
gnieniu Wydziału ob
wodowego.2)

') Z w ydan ia  B iu ra  N a jw y ż sz e g o  Sądu Adm in. w B erlin ie 
z  r. 19 1 1 .  i dodatku z r. 19 13 .

2) O becnie w ojew ód zk i sąd adm in istracyjny.
3) Obecnie do N a jw y ż sz e g o  T ry b u n ału  A d m in istracy jn ego  

w  W arszaw ie .
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L .
b

P rzed m iot uchw ały 
lub ro zstrzygn ien ia

W łaściw a
w ładza Środki praw ne

2 § 56 ustęp 2 ustawy 
Rzeszy. Spory między 
związkami wspierania 
ubogich co do pozostania 
wt miejscu pobytu osoby, 
która ma być wydaloną.

Wydział
obwodo-

wy-)
(Sporna
sprawa)

Odwołanie do Urzędu 
Związkowego dla 
spraw swojszczy
zny3). Oile jest przed
miotem sporu organi
zacja lub miejscowe 
odgraniczenie zwią
zków wspierania ubo
gich wówczas pozo
staje przy rozstrzy- 
gnieniu Wydziału ob
wodowego.2)

3 § 58 ustęp 2 ustawy 
Rzeszy. Spory co do 
konieczności i rodzaju 
transportu przy wydale
niu osób potrzebujących 
pomocy.

Wydział 
obwodo

wy8) miej
sca pobytu 

(sprawa 
sporna).

ostatecznie

4 § 40 ustawy o wlaść. 
Zatwierdzenie statutów
0 uregulowaniu opieki 
nad ubogimi na ob
szarach dworskich i 
w zbiorowych związ
kach wspierania ubogich
1 zezwolenie na ponowne 
rozwiązanie zbiorowych 
związków wspierania 
ubogich.

Wydział
obwodo

wy2)

ostatecznie

5 § 40 ustęp 2 ustawy 
o właść. Ustanowienie 
statutów (Nr. 4) w razie 
braku zgody uczestni
ków.

Wydział
powiatowy
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54 F.

L .
b.

Przedmiot uchwały
lub rozstrzygnienia

Właściwa
władza

Środki prawne

§ 31 c. pruskiej ustawy 
z 11. 7. 1891 r. Spory 
między miejscowemi 
związkami wspierania 
ubogich a obowiązanymi 
do pomocy powiatami 
przy pieczy nad umy
słowo chorymi i t. d.

§ 31 d. pruskiej ustawy 
z 11. 7. 1891 r. Spory 
przy uregulowaniu sto
sunków między krajo- 
wemi związkami wspie
rania ubogich a takiemi 
powiatami miejskiemi i 
wiejskiemi i miejsco
wymi związkami wspie
rania ubogich, które 
chcą pieczę nad umy
słowo chorymi i t. d. i na
dal samodzielnie zatrzy
mać lub przejąć.

§ 41 ustawy o właść. 
Zażalenia ubogich z po
wodu wsparć ubogich.

1. na miejscowezwią- 
zki wspierania ubo
gich

a) o ile jest uczest
nikiem miasto li
czące więcej niż 
10000 mieszkań
ców,

b) w innych wy
padkach,

Wydział
obwodo

wy*)
(sprawa
sporna)

Najwyższy 
Sąd Admi
nistracyj

ny3) 
(Skarga)

Wydział
obwodo

wy2)

Wydział
powiatowy

Odwołanie do Najw. 
Sądu Admin.3)

ostatecznie

tak samo
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L.
P

Przed m io t, uch w ały  
lub rozstrzygnienia

W łaściw a
władza Środki praw ne

2. na krajowe związki 
wspierania ubogich, 
o ile się one skła
dają tylko z jednego 
powiatu.

Wydział
obwodo

wy2)

ostatecznie

9 § 42 ustawy o właść. 
Zażalenia miejscowych 
związków wspierania 
ubogich przeciw krajo
wym związkom wspie
rania ubogich odnośnie 
do zapomóg jakie należy 
udzielić tym pierwszym.

Rada pro
wincjonal

na4)

tak samo

10 §43 nr. 1 ustawy o właść. 
Sędziowsko rozjemcze 
lub urzędowo ugodowe 
postępowanie pośredni
czące między związkami 
wspierania ubogich.

Wydział
Powiatowy
(miejski)

tak samo

11 § 43 nr. 2 ustawy o właść. 
(art. II i III ustawy pru
skiej z 11. 7. 1891). Spór 
między

a) związkami ubogich 
a członkami rodziny 
obowiązanemi do 
wsparcia osoby po
trzebującej pomocy,

b) dito, w razie jeśli 
chodzi o roszczenie 
powiatów lub in
nych związków ko
munalnych co do

Wydział
powiatowy

(miejski)

Wydział
obwodo

wy2)

ostatecznie ze za
strzeżeniem zwykłej 
drogi prawa

tak samo

4) O becnie W o jew ód zka  rada adm inistracyjna.
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Przedmiot uchwały
lub rozstrzygnienia

Właściwa
władza Środki prawne

12

kosztów umysłowo 
chorych itd. (art. 1
i II pruskiej ust. 
wyk. z 11.7.1891 r.) 

§ 44 ustawy o wlaść. 
Zażalenia i sprzeciwy 
co do

a) obowiązku udziału 
w ciężarach opieki 
nad ubogimi na ob
szarach dworskich
i w zbiorowych 
związkach wspie
rania ubogich

b) pociągnięcia do po
noszenia lub wy
miaru ciężarów 
krajowych zwią
zków wspierania 
Ubogich.

a) Przeło
żony ob

szaru
dworskiego 
wzgl. prze
wodniczą
cy repre
zentacji 

zbiorowego 
związku 

wspierania 
ubogich 

(Uchwała)

b) Naczel
nik krajo

wego
związku

wspierania
ubogich

Skarga do wydziału 
powiatowego w ciągu
2 tygodni, odwołanie 
do wydziału obwo
dowego2), rewizja do 
Najwyższego Sądu 
Admin.3)

Skarga do Wydziału 
obwodowego2) w cią
gu 2 tygodni, rewizja 
do Najwyższ. Sądu 
Admin.3)

Ustawa z 23. 7. 1912 r. (Zb. U. Pr. str. 195). Przepisy 
wykonawcze do tego z 5. 8. 1912 (Dziennik Min. dla adm. 
wewn. str. 228).

13 Art. 1 §§ la, lb, lc usta
wy; Przepisy wyk. do 
art. 1. liczba II, III. Po
wzięcie uchwały, na 
wniosek związku ubo
gich, który wspiera lub

Wydział 
pow. (miej
ski) miejsca 

pobytu 
wspierane
go lub jego

Wniosek o ustną ro- 
sprawę w spornem 
postępowaniu admin. 
w ciągu dwóch tygo
dni do Wydziału pow. 
(miejsk.). Odwołanie
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L
b.

Przedm iot u ch w ały  
lub rozstrzygn ien ia

W łaściw a
w ładza Środki praw ne

jest obowiązany do członków do Wydziału obw.‘)
zwrotu, co do pomie rodziny. Ostatecznie.
szczenia osoby, wspie (Uchwałę
ranej z publicznych wydaje się
środków ubogich w jej na podsta
osobie lub w osobie jej wie ustnej
16 lat jeszcze nie mają rozprawy,
cych dzieci, w publi §§ 52, 115,
cznym zakładzie pracy 116, 119—
lub w zakładzie pry 126 ustawy
watnym uznanym przez o og. adm.
państwo za odpowiedni. kr.)

14 Art. 1 § le ustęp 2 usta Wydział tak samo
wy. Powzięcie uchwały pow. (miej
co do wniosku pomie ski) który
szczonego o zniesienie wydał
uchwały o pomieszcze uchwałę
niu. o pomie

szczeniu.

15 § 17 ustęp 1 ustawy; Przewo 1. Zażalenie w ciągu
Przep. wyk. do art. 1 dniczący dwóch tygodni do
liczba VII. Zarządze Wydziału wydziału obwodo
nie dostawienia urlo pow. (miej wego2) lub 2. Wnio
powanego z powrotem skiego), sek o powzięcie u-
na wniosek związku który wy chwały przez Kole
wspierania ubogich. dał uchwa gium w ciągu dwóch

łę  o pomie tygodni i przeciw
szczeniu. temu zażalenie stron

(Rezolucja) w ciągu dwóch ty
godni do wydziału
obwodowego.2)

16 § 17 ustęp 3 ustawy, Przewo tak samo
przepisy wyk. do art. 1 dniczący
liczba VII. Rezolucje Wydziału
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17

Przedmiot uchwały
lub rozstrzygnienia

na odrzucone przez 
związki wspierania ubo
gich wnioski co do urlo
powania pomieszczo
nych po upływie trzech 
miesięcy od pomieszcze
nia lub od ponownego 
dostawienia lub od od
rzucenia wniosku o ur
lop.

§ 1 h ustawy; przepisy 
wyk. do art. 1 liczba VI. 
Zatwierdzenie porządku 
domowego jaki ma być 
ułożony dla każdego za
kładu pracy.

Właściwa
władza Środki prawne

pow. (miej
skiego) któ 
ry wydał 

uchwałę 
o pomie
szczeniu.

Państwo
wa władza 
nadzorcza 
nad odno- 
śnemi za
kładami 
(Przed 

pierwszem 
zatwier
dzeniem 

należy re
gulaminy 
domowe 

przedłożyć 
ministrowi 

spraw 
wewn.)
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G.

U S T A W A

o wolności wyboru miejsca zamieszkania z 1. listopada 1867 r.
(Dziennik Ustaw Związku półn.-niein. str. 55).

§ 1. Każda osoba przynależna do Rzeszy niemieckie/) 
ma prawo wewnątrz obszaru Rzeszy niem)):

1. zatrzymywania się lub osiedlenia w każdem miejscu, 
w którem może się wystarać o własne mieszkanie lub o po
mieszczenie;

2. nabywania w każdem miejscu własności ziemskiej 
wszelkiego rodzaju;

3. wykonywania przemysłu wszelkiego rodzaju w krą
żeniu albo w miejscu - pobytu, względnie osiedlenia się pod 
warunkiem przestrzegania ustawowych postanowień obowią
zujących dla tubylców.

Osobie należącej do Rzeszy niem)), o ile niniejsza ustawa 
nie dopuszcza wyjątków, nie śmie ani zwierzchność jej miej
sca rodzinnego, ani zwierzchność miejsca w którem chce się 
zatrzymać lub osiedlić, czynić przeszkód, ani jej ograniczać 
przez nakładanie uciążliwych warunków.

Żadnej osobie przynależnej do Rzeszii nimi)) nie wolno 
gwoli jej wyznania religijnego albo braku przynależności kra
jowej lub gminnej wzbronić pobytu, osiedlenia się, wykony
wania przemysłu i nabywania własności ziemskiej.

§ 2. Kto dochodzi upoważnień wynikających z przyna
leżności do Rzeszy nimi)) ma na żądanie dostarczyć dowodu 
swej przynależności do Rzeszy nimi)), a o ile podlega władzy

')  P a ń stw a  P o lsk iego .
) obszaru  w P a ń stw ie  Polskiem , na k tórym  ta ustaw a obo

w iązuje.
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rodzicielskiej iub opiekuńczej dowód zezwolenia ze strony 
ustawowego zastępcy.

§ 3. Pozostają w mocy przepisy ustaw krajowych doi- 
puszczające możność ograniczeń ze strony władzy policyjnej 
co doi pobytu osób ukaranych.

Osobom takim, które podlegają tego rodzaju ogranicze
niom co do pobytu w jednem państwie związkowem lub które 
ukarano w jednem państwie związkoiwem w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy z powodu powrotnej żebraniny lub z po
wodu powrotnego włóczęgostwa, może krajowa władza po
licyjna wzbronić pobytu w każdem innem państwie związ
kowem. •

Tem samem znosi się osobne ustawy i przywileje posz
czególnych miejscowości i obwodów, które zezwalają na 
ograniczenie pobytu.

§ 4. Gmina jest tylko wówczas upoważnioną do nieprzy- 
jęcia osoby świeżo sprowadzającej się, jeśli może udowodnić, 
iż ona nie posiada dostatecznych sił, aby dla siebie i swoich 
niezdolnych do pracy członków rodziny uzyskać niezbędne 
utrzymanie i jeśli takowego nie może opędzić ani z -własnego 
majątku ani też go nie otrzymuje od krewnego obowiąza
nego do tego utrzymania. Ustawom krajowym pozostawia 
się ograniczenie tego upoważnienia gmin. Obawa przed przy- 
szłem zubożeniem nie uprawnia zwierzchności gminnej do 
nieprzyjęcia.

§ 5. Jeśli po sprowadzeniu się objawi się konieczność pu
blicznego wsparcia, Zanim osoba świeżo sprowadzająca się 
nabyła w miejscu pobytu miejsce zamieszkania pod wzglę
dem wsparcia (prawo swojszczyzny) i jeśli gmina udowodni, 
iż wsparcie z innych powodów jak z powodu przemijającej 
niezdolności do pracy stało się koniecznem, wówczas może 
być wzbroniony dalszy pobyt.

§ 6. Jeżeli w wypadkach, w których przyjęcie albo kon
tynuowanie pobytu może być wzbronione, jest obowiązek do 
przejęcia opieki przedmiotem sporu między różnemi gminami 
jednego i tego samego państwa związkowego, wówczas za
pada rozstrzygnienie według ustaw krajoiwych. Faktyczne 
wydalenie z pewnej miejscowości nie może nigdy nastąpić, 
zanim nie nastąpi oświadczenie przyjęcia ze strony dotyczą
cej gminy albo przynajmniej tymczasowo wykonalne roz
strzygnienie co do obowiązku opieki.
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§ 7 ). Jeślii w wypadkach w § 5 oznaczonych uczestniczą 
różne państwa związkoiwe wówczas postępowanie reguluje 
się według zawartej w Gotha d. 15 lipca 1857 r. umowy co do 
wzajemnego zobowiązania do przejęcia osób, które się ma wy
dalić, jakoteż według późniejszych umów zawartych dla wy
konania tej umowy.

Aż do przejęcia ze strony państwa obowiązanego iest 
państwo miejsca pobytu obowiązane' do opieki nad osobą, 
która ma być wydaloną według zasad ustawowo- obowiązu
jących w jego okręgu. Pretensja o zwrot kosztów na ten cel 
poniesionych, służy wobec kas państwowych, gminnych i in
nych kas publicznych tegoi państwa, do którego przynależy 
potrzebujący pomocy, O' ile niema innych umów, jedynie o ty
le, o ile opieka nad osobą, która ma być wydaloną trwała 
dłużej iaik trzy miesiące.

§ 8. Gmina nie jest upoważnioną do ściągania od osób 
świeżo sprowadzających się opłat z powodu sprowadzenia 
się. Ona może ich na równi: z innymi mieszkańcami pocią
gnąć do ponoszenia ciężarów gminnych. O ile pobyt trwa 
nie dłużej jak trzy miesiące, wówczas osoby nowo sprowa
dzające się nie podlegają tym: ciężarom.

§ 9. Co powyżej postanowiono co do gmin to obowiązuje 
w tych miejscowościach, w których ciężar publicznego wspie
rania ubogich stosownie do statutu organizacyjnego nie spo
czywa na miejscowej gminie ale na innych przez ustawę uzna
nych związkach (komuny dla spraw ubogich), także i co do 
nich, jakoteż co do tych dominiów, których okręg dominialny 
nie należy do związku gminnego.

§ 10. Wydanie przepisów o zgłaszaniu osób świeżo spro
wadzających się pozostawia się ustawom krajowym z tem, 
że nie uskutecznienie zgłoszenia może być ukarane tylko karą 
policyjną, nigdy zaś utratą prawa pobytu (§ 1.).

§ 11. Sam, pobyt albo samo. osiedlenie się, stosownie do 
tego, jak na to zezwala niniejsza ustawa, nie tworzy pod
stawy dla innych stosunków prawnych, mianowicie dla przy
należności do gminy, dla prawa miejscowego obywatelstwa, 
dla uczestnictwa w korzyściach gminy i opiece nad ubogimi. 
Jeśli jednak według ustaw krajowych nabywa się prawo 
swojszczyzny (przynależność gminną, miejsca zamieszkania

3) obecnie bezprzedm iotow y.
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pod względem wsparcia) przez pobyt albo osiedlenie się, jeśli 
ono przez jakiś określony czas trwa bez przerwy, wówczas 
przepisy te obowiązują nadal.

§ 12. Niedopuszczalnem jest policyjne wydalenie osób 
przynależnych do Rzesza nimi!) z miejsca ich trwałego lub 
przejściowego pobytu w innych wypadkach, aniżeli w wy
padkach przewidzianych niniejszą ustawą.

Pozatem ustawa ta nie narusza postanowień o policji ob
cych.

§ 13. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1. stycz
nia 1868 r.
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SKOROWIDZ.

Sam e liczby oznaczają p a ra g ra fy  u staw y o m iejscu zam ieszkania 
pod w zgl. w sparcia  z 30. 5. 1908 r.

L ic z b y  z dodatkiem  litery  w  (np. § 3 1 w) oznaczają p arag ra fy  
ustaw y w ykon aw czej do pow yższej u staw y z d. 8. 3. 1871 r.

L ic z b y  z dodatkiem  innych liter oznaczają p a ra g ra fy  innych 
przep isów  um ieszczonych w  tej k siążc e , a inne litery  duże oznaczają 
poszczególne działy tej książki.

A.
A d m in istracy jn a  pom oc zw iąz

kom  ubogich. § 38, § 63, § 65 w.
A d m in istracyjn a droga dochodze

nia p raw  ubogich § 63 w.
. A reszto w an ie  pow odem  przerw y 

w zgl. spoczyw anie czasokresu 
§ 12.

B.
Bezdom ność, ukaranie §§ 38 w,

39 w . .

C.

C horoba, pow ód do w sparcia  p ra
cow ników , § 29, — opieka w 
czasie ch oroby § 1 w.

C h orzy ubodzy, ta ry fa , E .
C iąża, czy  , je st  chorobą § 29.
C zasokres nab ycia  m iejsca za

m ieszkania pod w zgl. w sparcia, 
§ 10— 12.

C zasokres spoczyw ania  w skutek 
udzielonego w sparcia  i p rzerw a 
na skutek w niosku o przejęcie, 
§§ 14 i 27.

Czeladnik, p ielęgn acja w czasie  
choroby § 29.

D.
D anina od w id o w isk  na cele 

ubogich § 74 w.
D ep u tacja  ubogich § 3 w.
dto. p rzy  zw iązkach zbiorow ych 

§ 13 w.
Dochodzenie w razie sporu m ię

dzy gm inam i § 39.
D om  ubogich, um ieszczenie § iw .-
D om  dla starcó w  — utrzym anie 

obow iązkiem  S ta ro stw a  K ra jo 
w ego — W yd ziału  P o w ia to 
w ego § 3 1  e, w.

D om niem any zw iązek w spierania 
ubogich § 34.

D ro ga  ad m in istracyjna ro zstrzyg 
nięć § 38, § 63 w.

D zieci ślubne, m iejsce zam. pod 
w zględem  w sparcia  §§ 18, 19.

D zieci 'nieślubne, m iejsce zam. pod. 
w zgl. w sparcia  § 21.

D uchow a pom oc § 1 w.

E.

E p ile p ty c y : zakładow a opieka § 
3 1 w.
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G.

G łuchoniem i: zakładow a opiek? 
§ 31 w .

I.

In stan c je  odw oław cze dla ubo
gich F.

Instancje  odw oław cze zw iązków  
w spieran ia ubogich F .

K.
K a ry  na w olności kosztów  zw iązek 

w sparcia nie ponosi § 39 w.
K a s a  ch orych : zw rot kosztów  

pielęgn acji ubogich przez od
nośny zw iązek w spieran ia ubo
gich § 29.

K o sz ty  ogólne zarządu § 32 w.
K o sz ty  w spieran ia ubogich z po

datków  § 70 w.
K o sz ty  w spieran ia ubogich, w y 

sokość §§ 30, 32,
K o sz ty  um ieszczenia w  Zakładzie 

dla niew idom ych § 3 1 a, w.
K o sz ty  um ieszczenia w  Zakładzie 

dla głuchoniem ych § 3 1 a, w.
K o sz ty  um ieszczenia w  Zakładzie 

um ysłow o-ch orych  § 3 1  a, w.
K o s z ty  sporu m iędzy zw iązkam i 

w spieran ia ubogich § 58 w.
K o sz ty  transportu  w ydalonego

§ 58.
K ra jo w y  zw iązek w spieran ia ubo

gich, obow iązek w spieran ia §§ 
5. 30, 3 1 .

K ra jo w y  zw iązek, w spom aganie 
m iejscow ych  zw iązków  w spie
rania ubogich § 8.

K ra jo w y  zw iązek, w spieranie w za
stępstw ie m iejscow . zw iązków  
w spieran ia ub. §§ 5, 8, 30, 30 a, 
§ 38 w.

K ra jo w y  zw iązek, przekazanie 
tym czasow ej opiece § 34 w.

— granice k ra jo w ych  zw iązków  
w spier. ubog. §§ 26 w do 28 w.

—  rozdział kosztó w  p ow stałych  
za w spier. ubogich k ra jo w y ch  
§ 29 w.

— stosunek do m iejscow ych  zw iąz
ków' w spier. ub. § 7.

— zakładow a opieka § 3 1  w.
— um ieszczenie w  zakład, p rzy

m usow ej p racy § 38 w.
— p raw a i obow iązki kra j. zw iąz

ków  ub. § 3 1 w.
K rew n i, — obow iązek zw rotu 

kosztów  w spier. ub. §§ fu , 63. 
roszczenie o zw rot ko sztó w  od 

osób w  drodze sądow ej § 68 w.
— w ykonanie orzeczenia i w spie- 

rainie ze stro n y  zobow iązanych, 
(rodziny) § 65 w.

L.

L eczn ica  — um ieszczenie § 1 w, 
.§§ 1 1 .  23.

L e k a rsk a  pom oc § 30.

M.

M ałżonek — w p ływ  na m iejsce 
zam ieszkania pod w zględem  
w sparcia  żony §§ 15  i 16.

M ałżeństw o rozwiedzione, w pływ  
na m iejsce  zam ieszkania pod 
w zględem  w sparcia  dla dzieci 
§ 20.

M ie jsco w y zw iązek w spieran ia 
ubogich, orgalnizacja §§ 3, 4.

— obow iązek sta łego  lub tym 
czasow ego w spieran ia- §§ 28. 
30 a.

M iejsce  zam ieszkania pod w zglę
dem w sp arc ia :

— nabycie §§ 9, 10— 16.
— utrata §§ 22—24.
Mieszkanie,, obow iązek d o star

czenia § I w.

N.

N ab ycie  m iejsca zam ieszkania 
pod w zgl. w sparcia §§ 9— 16.

N adzór państw ow y nad zarządem  
sp raw  ubogich § 25 w

N a jw y ż sz y  T ry b u n ał A dm in ista- 
c y jn y  D i F .
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Niem iec (obecnie ob yw atel polski) 
w rozum ieniu u staw y § i.

N ieobecność — utrata, m iejsca za
m ieszkania pod w zględem  w sp ar
cia § 24.

N iew idom i — zakładow a opieka
§ 3 1 , 31 d, w.

0.

O b co k ra jo w cy  — w spieran ie § 
60, § 64 w.

O bliczenie nabycia i u traty  czaso 
kresu odn. do m iejsca  zam iesz
kania p. w zg l. w sparcia  §§ 10, 
22—24.

Obliczenie odnośnie do p rzerw y 
i sp oczyw ania §§ 12— 14.

O bow iązek zw rotu kosztów  w spie
rania ze stron y zw. ub. §§ 28— 
30 a.

— ustanie § 32 a.
— obow iązek zw rotu ze strony 

osób trzecich §§ 6 1, 62, § 65 w.
O bow iązek kra jo w ych  zw iązków  

w spieran ia ubogich § 3 1 w.
O bszary dw orskie, obow iązki 

§§ 7 w, 8 w.
O byw atel polski w  rozum ieniu 

u staw y § I.
O ddalenie się dobrow olne § 13.
O droczenie, w ydalenia § 56.
O dzież — dostarczenie § 1 w.
O jciec — w p ływ  na m. z. pod 

w zględem  w sparcia  dziecka § 18.
O pilcy  — um ieszczenie w zak ła

dzie § 1 a, w.
O siedlenie się § 1. G.

P.

Pań stw o ponosi ko szty  transportu  
do dom u p ra c y  przym . § 38 w.

Pogrzeb  odpow iedni § 1 w.
— ta ry fa  kosztów  pogrzeb. E .
P ob yt, zakaz, k o szty  § 34.
Podatk i pod staw ą w ym iarów

kosztów  w spier. ubogich § 70 w.
P o licy jn a  pom oc zw iązkom  ubo
gich § 63.

Potrzeba pom ocy — pojęcie §§ I, 
2, 28; § 1 w, § 4 G.

P o w ró t do m. z p. w zgl. w sparcia 
§ 25.

P raca  — w skazanie jej § I w.
P reten sje  zw iązku w sparcia  ubo

gich do osób trzecich §§ 6 1, 62 
§ 65 w.

Protokólarne przesłuchanie osób 
dla celów  w sparcia  § 34.

P rzedstaw ien ie pretensji i zw rot 
kosztów  w sparcia  § 30 a.

Przejęcie , obow iązkiem  zw iązku 
w spieran ia ubogich §§ 3 1, 32.

Przejęcie  ubogiego z zagran icy 
§ 33, § 37 w.

Przeniesien ie urzędnika, w o jsk o 
w ego  i t. p. § 26.

Przeprow ad zka, w p ływ  na m. zam. 
p. zw. w spier. ubogich §§ 1 1 ,2 3 .

P rzerw a  pobytu i-roczn ego  cza
sokresu §§ 13, 14.

Przesłuchanie do protokółu  m ają
cego się w spierać § 34.

P rzym u so w a praca zakładow a §§ 
1. a, w, I d, w i 38 w.

P rzym usow e nakładanie obow iąz
ku alim entacji ubogich krew 
nych § 65 w.

P rzytu łek  § 1 w.

R.

R obotn ik  — term in przeprow adz
ki § II .

Rodzice, obow iązek w spieran ia 
ubogich członków  rodziny § 
65 w.

R ozd ział kosztów  na publiczne 
zw. w spieran ia ubogich § 70 w.

R ozw ód , w p ływ  na p raw a ubo
gich  dla żony § 16.

— dla dzieci § 20.

s.
Sąd o w a droga dochodzenia ro sz

czeń co do zw rotów  kosztów  
w sparcia  § 68 w.

Przepisy o wspieraniu ubogich.
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Sęd zia  rozjem czy lub polubow ny 
w  sporach m iędzy zw iązkam i 
w spieran ia  ubogich § 60 w.

S łu d zy  .— w spieranie ich § 61.
Służba w o jsk o w a a sam ow olny 

w yb ó r m iejsca zam. § 26.
Sp oczyw anie czasokresu  nabycia 

upraw nień z u staw y o m iejscu 
zam ieszkania pod względem  
w sparcia  §§ 10— 12  i § 14.

— przez w sparcie lub w niosek na 
przejęcie § 26.

S p o ry  m iędzy zw iązkam i w sp iera
nia ubogich § 37, § 53 i F .

Sp o ry  m iędzy zw iązkam i a W y 
działem  pow iatow ym  § 3 ic  w. F .

— w ładze ro zstrzyga jące  w I in 
stancji §§ 38, 55.

— — w' I I  instancji § 5.2.
— w  spraw ie w spieran ia ubogich 

kraj. §§ 39 i 41.
S tan ow isko  w  gm innym  zw iązku
w spieran ia ubogich, obow iązek 

przy jęcia  § 4 w.
S tarcy , opieka § 3 1 . e, w.
Statu t zw iązku w sp. ub. na ob 

szarze dw orskim , ustanow ienie 
§ 8 w — 10 w.

Św iadczenia — ro zm iary § 1 w.

T.

T ab ela  kom petencji pod F .
T a ry fa  zw rotu kosztów  w spiera

nia ubogich § 30, § 35 w. i E .
T ran spo rt, koszty  §§ 58, 59.
T ym czaso w e w spieranie §§ 28, 30.

U.

U bo gi — definicja § 69 w, k ra 
jo w y  § 5.

U ch w ała  pisem na o obow iązku 
w spieran ia § 40.

U ch w ały , w ykonanie § 1 d. w.
U czestn ictw o w kosztach um iesz

czenia w  Zakład ach  dla um ys- 
łow o-chorych , n iew idom ych itd. 
§ 3 1 a, w , 3 1 d, w, I b, w.

U m ieszczenie w  zakładzie p racy  
§ I a, w  — I i w .

U m y sło w o -ch o rych  n iesam ow oł- 
ność w  w yb orze  m iejsca za
m ieszkania pod w zględem  w sp ar
cia §§ 12, 24.

U rlop  z zakładu p racy  § 1 e w.
U rząd  zw iązko w y dla spraw  

sw o jszczyzn y §§ 4 1—48, 52, § 
59 w i F .

U rzędnicy, zm iana m iejsca pobytu 
a p raw o do w sparcia  § 23.

W.

W ła śc iw o ść  w ładz w  spraw ach  
ubogich, tabela F .

W iek  16 lat, n iezbędny do sam o
istnego uzyskania p raw a ubo
gich § 10.

W ięźn iow ie, nabycie i u trata  m. 
zam ieszk. §§ 12 , 24.

W łó częgo stw o  §§ 3, 4 G.
W ojew ód zka  rad a ad m in istracy j

na decyduje o w yso k o ści zapo
m ogi dla zw iązku --wsp. ubogich 
§ 36 w.

W o jew ód zk i sąd ad m in istracyjn y. 
F .

W o ln o ść w yboru  m iejsca  zam iesz
kania § 12  G.

W sp arcie  — p retensje  ubogiego, 
ty lko  na drodze adm in. § 63 w.

W sp ieran ie  — konieczność tym 
czasow ego  w spieran ia  p rzybysza  

.§ 28, § 5 G.
-— sposób i rozm iary  §§ 1, 8, 29 w, 

o b co kra jo w có w  § 60, § 64 w.
— z innych tytu łó w  § 61.
W strę t do p racy  § 38 w, § I a, w.
W strzym an ie  w ydalen ia  p rz y b y 

sza §§ 55, 56.
W yd atk i z tytu łu  sporów  m iędzy 

zw iązkam i w spieran ia ubogich 
§ 58 w.

W ykluczen ie, w ydalenie p rz y b y 
sza § 55, § 5 G.
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W ykon an ie  orzeczeń w  spraw ie 
sp orów  zw iązkó w  w spieran ia 
ubogich w  drodze adm inistr. 
§§ 53, 57, 58.

•— w sprawach obowiązku osób 
trzecich § 65 w.

Wyznanie — równouprawnienie 
§ 1 G.

W zbronienie pobytu w  gm inie 
§ 5 G.

Wzbranianie się przyjęcia stano
wiska w zarządzie wspierania 
ubogich § S w.

Z.

Z ap om oga dla niezam ożnych 
zw iązkó w  w spieran ia ubogich 
§§ 8, 59, § 36 w.

*— na koszta  zakład ow ego  leczenia 
§ 3 1  a, w.

Z ak ład y  p racy  p rzym usow ej § I 
b, w. — 1 f, w.

Zażalenie ubogich ty lko  w drodze 
admin. § 63 w.

Z biorow e zw iązki w spier. ubogich 
§ I I .  w, 15  w.

Z głaszan ie pretensji gm in y o 
zw rot lub przy jęcie  ubogich 
§ 34. 35.

Z w iązek  w spieran ia ub. organ iza
cja  § 2 w , § 9 w , 10  w.

Z w ro t kosztów  w spieran ia ub. § 
3°-

Z w ro t św iadczeń od osób trze
cich § 62, 63, § 65 w , 68 w.

Ż ebractw o § 3 G.
Żona — je j m iejsce zam ieszk. pod 

w zgl. w sparcia , pochodne § 9.
— sam oistne § 17.
— rozw iedziona, separow ana § 16.
— ślubna §§ 15 , 17.
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Wydawnictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Instrukcje dla sekretarjatów sądowych ziem zachodnich . . 0.50 

Wybory do samorządu województw pomorskiego i poznańskiego 0.025 

Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa b. dz. pr. za

rok 1920 ...................................................................................  2.50

Dziennik Urząd. Min. b. dz. pr. za rok 1 9 2 0 '.......................  0.50

numer pojedyńczy ................................................... 0.05

skorowidz do niego za I półrocze....................... ....  0.025

skorowidz do niego za II półrocze............................ 0.025

Słownik niemiecko polski wyrazów prawniczych..................  0.05

Ustawa o ochronie lokatorów ...................................................  0.025

Statut ubezpieczalni krajowej w P o z n a n iu ............................0.0125

Zbiór ustaw Ziem Zachodnich:
Tom I Ustawa karna wydanie d ru g ie ....................... wyczerpane

Tom II Ustawa o postępowaniu k a r n e m ...................wyczerpane

Tom III Ordynacja adwokacka . . . . . . . . .  wyczerpane

Tom IV Ustawa o kradzieżach leśnych wydanie II . . .  0.25

Tom V Ustawa o wymianach ...............................................  0,60

Tom VI Ustawa o urzędach rozjem czych ............................  0.10

Tom VII Ordynacja w ię z ie n n a ............................................... 0.50

Tom VIII Ustawy karne dodatkowe..................................... ....  2.20

Tom IX Województwo ś lą s k ie ..............................................  2.20

Tom X Kodeks c y w iln y ........................................................ 2.50

Tom XI Ustawa ry b ack a ........................................................  1.20

Tom XII Ustawa o postępowaniu c y w iln e m .......................

Tom XIII Niemieckie i pruskie przepisy o wspieraniu ubogich 

Dalsze tomy w druku lub przygotowaniu. 
Dzieła wyczerpane wyjdą w nowych wydaniach.

Ceny podane są cenami zasadniczemi, które mnożyć należy przez 

każdorazowy mnożnik uchwalony przez Związek księgarzy i wydawców 

polskich. Do tego dolicza się 20°/0 dodatek drożyźniany.

Do nabycia:

Poznań, Biuro wydawnictw Ministerstwa Sprawiedliwości ulica 

Młyńska, gmach sądu powiatowego III p. pokój 117 oraz Księgarnia 

św. Wojciecha w Poznaniu.

^  1
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