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219. o izbach rolniczych (Dz. U. R. p. Nr. 39, poz. 385) 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 27 marca 1929 r. 

postana wia się co następuje: . 

§ 1. Tworzy się Warszawską Izbę Rolniczą 
z siedziba w mieście stołecznem Warszawie. 

o utworzeniu Warszawskie; Izby Rolniczej. 
Okrąg dziala.lności Warszawskiej Izby Rolni

.czej obejmuje obszar województwa warszawskiego. 

Na podstawie art . art. 3 :i 4 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 

§ 2. Warszawskiej Izbie Rolniczej nadaje się 
statut dołączony do niniejszego rozporządzenia. 
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§ 3. Wyk'onanie niniejszego ,rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Rolnictwa . 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iy .. 
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: K. BarleI 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Zał,czni" do rozp. Rady Min. 
z dn. 27 marca 1929 r. (poz. 219). 

STATUT 

WARSZAWSKIEJ IZBY ROLNICZEJ. 

Część I. 

Organizacja Izby. 

§ 1. 

Organami Warszawskiej Izby Rolniczej są: 
rada, zarząd i prezes. 

Rada. 

§ 2. 

Rada Warszawskiej Izby Rolni~zej składa 
się z 70 radców z wyboru oraz z radców z nomina~ 
cli w ilości nieprzekraczającej 14. 

W skład ogólnej i lości radców z wyboru wcho
dzą: 42 radców z ,okręgów wyborczych i 28 rad
ców z wyboru społecznych organizacyj rolniczych. 

§ 3. 

Rada jest uchwalając~ i kontrolującym ar .. 
ganem Izby. 

Do zakresu działania rady należy: 
a) wybór prezesa i wiceprezesa Izby; 
bl wybór członków zan.ądu Izby oraz ich za

stępców; 
c) powoływanie komisyj i określanie ich zadali; 
d) uehwalanie preliminarzy budżetowych oraz 

zatwierdzanie sprawozdall (zamknięć) ra
chunkowych Izby; 

e) uchwalani'e wydatków nieprzewidzianych 
w budżecie oraz wydatków przewidzianych 
w budżecie w niewystarczającej wysokości 
ż równoczesnem uchwaleniem źródeł po-
krycia tych wydatków; . 

f} ustalanie na rzecz Warszawski'ej Izby Rol
niczej opłat, których wprowadzenie w myśl 
obowiązujących przepisów uzależnione jest 
od decyzji izby rolniczej; 

g} decydowanie o zaciąganiu pożyczek , o na
bywaniu, zbywaniu i obciążaniu nierucha
mego majątku Izby oraz o przyjmowaniu 
na rzecz Izby darowizn il zapisów; 

h} określanie wysokości diet dla radców za 
dni posiedzeń rady i komisyj oraz wysoko
ści ulegających zwrotowi rzeczyw~stych 
kosztów ich podróży związanych z wzię
ciem przez nich udziału w Łych posiedze-
niaehj . 

i) określanie wysokości diet dla prezesa, wi
ceprezesa i członków zarządu za sprawo
wanie przez nich czynności urzędowych, 
jak również wysokości tł1egających zwroto
wi kosztów podróży lub innych wydatków 
spowodowanych tem i czynnościami; 

j) przyznawanie radcom prawa do zwrotu 
rzeczywiście poniesionych przez nich wy
datków spowodowanych wykonanrem spe .. 
cjalnych zleceń rady; 

k} uchwal anie przepIsów rachunkowo~ka~ll" 
wych oraz przepisów o budżetowaniu; 

l) uchwalanie przepisów, które nie mogą uehy
biać obowiązującym ustawom, oprawaeh, 
obowiązkach i odpowiedziainości pracowni.,. 
ków biura Izby, o warunkach zawiązywania 
i rozwiązywania z nimi ,stosunku służbowe
go, o kh uposażeniu służbowem oraz zaopa', 
trzeuiu emerytalnem; 

ł) okreś'lanie największej ilości osób, które 
mogą być kooptowane przę~ P9~zqe~ólne 
komis je; 

~ m} decydowanie o wykluc:z.ęniu r~dców z rapy 
w wypadkach przewidzianych w obowiązu.,. 
jących przepi'sach o izbach rolnic~ye:h; 

n} zatwierdzanie uchwał komi$yj w sprawach 
niezleconych . komisjom dQ 8~modzielnego 
załatwienia; 

o) uchwalanie wniQsków w ~pfawi'e zmian 
statuttł Izby; 

p) uchwalanie regulaminu obrad radYi 
r) ustalanie porządku obrad rady. 

§ 4. 

Do y.rażności ucnwał rady w sprawach, wymie .. 
ni:onych wI § 3 pkt. pkt. a, h, d, f, g, potr.l:ebna jelst bez .. 
względna większość, w sprawie zaś wymilenionej 
w pkt. m) - większość 2/3 głosów przy obecności 
w obu wytpadkach co najmniej połowy ogólnej nę6ci 
radców . . 

UCh!1 ały rady we wszystkich innyCh sprawach 
z1łpadają ezwzględną wi'ększością głosów przy obec .. 
ności co ajmniej 1/3 ogólnej ilości radców. 

W ra zie równoścl głosów przewata głos prze .. 
wodniczącfgo. 

Uch)\'ały rady Izby w sprawa'ch, wymienionych 
w § 3 pkt. pkt. d, e, g, h, i, l, wymagają zatwier .. 
dzenia M'll istra Rolnictwą.i uchwały za~ w sprawie 
ustalenia ppłat , przewidzi~nych w § 3 pkt. f), wyma
gaią zatwierdzenia Ministra Rolnictwa w tych wy
padkach, ~dy to wynika z przepisów o wprowadze.,. 
niu tych ?płat. 

§ 5. 

Radą. Izby zbiera się co najmniej raz do roku 
w ostatnirh. kwartale przed rozpoczęciem nowego ro.,. 
ku budże~owego na sesję zwyczajną w celu uchwa.,. 
lenia budżetu Izby. 

Posi'ędzenia rady zwołuje i przewodniczy na 
nich prezes Izby. 

N aiądanie zarządu Izby albo 1 i4 Ol!ólnej ilo
ijc i radcó~, zgłoszone z podaniem spraw, które ma-

• 
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ją być przedmiotem obrad rady, a także na żądanie 
Ministra Rolnictwa prezes ! zby obowi'ązany jest 
zwołać rad ę na sesję nadzwycz a. j n ą nie później, niż 
przed upływem czterech tygodni od dnia otrzymania 
żądania. 

§ 6. 

Radcowi~ winni być zawiadamiani o posiedze
niach rady najpóźniej na dwa tygodnie przed termi
nem posiedzet1la drogą imiennych zawiadomień H
stami poleconemi z podanie!ll terminu, mi'ejsca po
siedzen~a oraz porządku obrad rady. 

.Jednocześnie termin i miejsce posi'edzenia oraz 
porządek obrad rady winny być poda!! € do wiado
mOSCł Ministra Rolniclwa ~ Wojewody Warsz.1w
skiego. 

Termin i miej sce posiE·dzenia oraz porząd<:K 
obrad rad y v/l'llny !:-y( J()wnież przed posjedz~n,em 
rady pOd~HJe w pr<l5: ie do w;a,1omo~ci pubiiczne j. 

§ 7. 

Posiedzenia rady są jawne. 
Na żądanie przedstaw~ciela rządu będzie za

rządzona tajno i\ć posiedzenia rady. 
Tajm>ść posiedzenia może być również uchwa

łona przez radę większością 2/3 głosilw na wniosek 
prezesa Izby lub 114 radców obecnych na posiedze-
nilI. . 

Obrady nad budżetem I zby oraz nad sprawo
zdaniami (zamkni'ęciami) rachunkowemi winny odby

. wać się zawsze na posiedzeniu jawnem. 

§ 8. 

Z każdego posiedzenia rady Włt1len być spo-
rządzony protokół. _ 

Protokół ten winien zawierać: 
a) datę i miejsce posiedzenia rady; 

.b) li'stę imienną obecnych na posiedzeniu rad
ców oraz Łych radców na posiedzeniu nieo
becnych, którzy nadesłali usprawiedliwie
nie swej nie,o~ecności; 

c) porządek ol1>rad rady; _ 
d) treść powu'ętych przez radę uchwał. 
Przy uchwałach w sprawach, wymienionych 

w § 3 pkt. pkt. a , b, d, f, g, m, o, należy nadto podać 
ilość oddanych za temi uchwałami głosów. 

Protokół podpisuj e przewodniczący posiedzenia. 

§ 9. 

Radcowie obowi'ązani są brać udział w pracach 
Izby, w szczególności uczestniczyć we wszystkich po
siedzeniach rady i komisyj, clo których należą, oraz 
wykonywać powierzone im zadani'a. .. ~ , 

Radca, który bez usprawiedliwienia opuścił 
trzy zkolei posiedzenia rady, może być z rady wy
kluczony. 

§ 10. 

Radcom służy prawo do di'et za dni posiedzeń 
rady i komisyj oraz do zwrotu rzeczywistych kosz-

tów podróży, związanych z wzięciem prze~ nicll 
udziału w tych pasiedzeniach. 

Komisje. 

§ 11. 

Rada Izby może z pośród swoi'cll członków 
wyłaniać komisje i powierzać im pełnienie stałych 
lub przej śc ; owych zadań. 

Komisje magą uzupełniać swój skład przez ko
optację osób nie będących członkami rady. 

Rada Izby określa największą ilość osób, które 
mogą być kooptowane przez po'szczególne komisje . 

§ 12. 

Rada nie może zlecać komisjam do samodzielne
go załatwienia spraw, wymienionych w § 3. 

§ 13. 

Komisja wybiera przewodniczącego z grona 
swoich członków, będących członkami rady. 

Prezes Izby ma prawo być obecny na' pasie
dzeniach wszystkich komisyj oraz zabierać głos poza 
koleją mówców. 

§ 14. 

Wszystkie uchwały komisyj zostają przesyłane 
prezesowi Izby, kbry nada je im właściwy bieg. 

W liczbie s tałych komisyj winny być zawsze 
przez radę wyłaniane: komisja finansowo - budżeto
wa oraz komisja rewizyjna. 

Komisja rewizyjna przeprowadza co najmniej 
raz do roku kontrolę ksiąg, kasowości i gOiiPodarki 
finansawej Izby. 

Wyniki dokonanej kontroli komisja rewizyjna 
przedstawia radzie Izby po uprzedniem podaniu ich 
do wJadomości zarządu: Iżby. 

§ 15. 

Rada Izby może odwołać człanka komisji, któ
ry nie wypełnia ciążących na nim obowiązków. 

Zarząd. 

§ 16. 

Zarząd składa się z prezesa i wiceprezesa oraz 
7 członków wybranych na trzy lata przez radę Izby 
ze swego. grona. 

Wyboru prezesa, wiceprezesa i członków zarzą
du rada dokonywa na pierwszem swem posiedzeniu, 
zwołanem po przeprowadzeniu kolejnych wyborów 
radców z okręgów wyborczych i społecznych organi
zacyj ralniczych. 

Ustępujący zarząd sprawuje swe czynności do 
chwili ukonstytuowania nowe:20 zarządu z wyjątkiem 
wypadków, przewidzianych w obowiązujących prze
pisach a izbach r'olniczych. 

§ 17. 

Równoqeśnie z wyborem członków zarządu 
rada wybiera ze swego grona dla każdego z tych 
członków zastępcę. 
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Zastępca wstępuje we wszystkie prawa i obo
wią2Jki członka zarządu, którego zastępuje w wypad
ku, gdy ten ostatni nie może uczestniczyć w pracach 
zarządu. 

§ 18. 

Zarząd .jest wykonawczym organem Izby. 
Do takresti działania zarządu należy: 
a) wykonywanie uchwał rady; 
b) zarządzanie majątkiem Izby; 
e) układanie prelimina'rza w.szystkich docho

dów i wydatków Izby spodziewanych w na
śtępnym roku obrachunkowym; 

d) prowadzenie gospodarki finansowej Izby; 
e) uskutecznianie wydatków, nieprzewidzianych 

w budżecie lub przewidzianych w niewy
starczające,j wysokości, w sposób i w wypad
kach określonych w obowiązujących prze
pisach o izbach rolniczych; 

f) ustanawianie opłat za świadczenia i usługi 
oddawane rolnikom przez Izbę; 

g) przedstawianie radżie do zatwierdzetiia ro'cz
nych sprawozdań (zamknięć) rachunkowych 
z wykonania budżetu, jako też z wszelkich 
innych dochodów i wydatków Izby; 

h) sprawowanie ogólnego kierownictwa zakła
dami i urządzeniami Izby oraz kontroli nad 
działalnością tych zakładów i urządzeń; 

~) przedstawianie radzie d·) zatwierdzenia 
przepisów o prawach, obowiązkach i odpo
wiedzIalności pracowników biura, o warun
k ach żawiązywania i rozwiązywania z nimi 
stosunku służbowego, o ich aposaieniu 
służbowem oraz zaopatrzeniu emerytalnem; 

II "rzedstawianie radzie do zatwierdzenia 
przepisów rachunkowo - kasowych oraz 
przepisów o budżetowaniu; 

k} układanie porządku obrad rady; 
1) powz·ięcie uchwał W sprawie powołania 

i zwolnienia dyrektora oraz wszystkich sta-
łych pracowników biura Izby; . 

ł) przedstawianie radzie do zatwierdzenia rocz
nych sprawozdań z działalności Izby oraz 
z działalności zarządu; 

m) decydowanie we wszystkich innych spra
wach, nienależących do zakresu działania 
rady oraz niezastrzeżonych przez radę do 
jej uchwał, a także nienależących do kom
pe~ncji prezesa. 

§ 19. 
I 

Pó!!:łedzenia zarządu zw,ołuje i prze'wodniczy' 
na nich prezes Izby. 

Na tądanie przynajmniej 3 członków zarządu 
prezes Izby obowiązany jest zwołać posiedzenie za
rządu naJpóźniej przed upływem dwu tygodni od 
chwili otrzymania ządania na piśmie z podaniem 
spraw, jakie mają być umieszczone na porządku 
obrad. 

§ 20. 

Do ważno:ści uchwał zarządu potrzebna jest 
obe~n(}ść prezesa lub wiceprezesa Izby oraz co naj
mn~ej 4 członków zarządu. 

Uchwały zapadają bezwzględną wIększością 
rJosów. W razie równości głósów przeważa głos 
przewpdniczącego. 

Z każd€go posiedzenia zarządu winten być spow 
lządzony protokół. 

§ 21. 

Członkowie zarzĄdu obowiązani ~Ą uczestni
czyć we wszystkich posiedzeniach zarządu oraz wy., 
konywać ci'ążąoe na nich obowiązki. 

<Członek zarządu, w tazie ni~IńMnośei ptzyb,. .. 
cia na posiedzenie żarządu, winień tawiadómić o tem 
prezesa oraz swego zastępcę. 

§ 22. 

Członkom zarządu słuzy prawo do d1e't ta spra
wowanie przez nich czynoQści utzędowych; j ak rów
nież d@ zwrotu, kosztów podróży i itltly€h wydEitków, 
spowodowanych temi czynnościami. 

Prezes. 

§ 23. 

Prezesa 1 wiceprezesa wybiera ze sweg~ ~rona 
rada Izby na Itny laŁa w głosowaniu Łajnem n4 
pierwszem posiedzeniu, zwołanem po ptzeprowa" 
dzeniu kolejnych wyborów radców z okręgów wy
borczych i społecznych organizacyj rolniczyćh. 

Wybór prezesa i wiceprezesa ulega zatwiet
dzeniu Ministra Rolnictwa. 

Ustępujący prezes i wiceprezes sprawują sWOw 
je czynności do chwili zatwierdzenia wyboru no
wego prezesa: i wiceprezesa, z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych w obowiązujących przepisach o iz
bach rolniczych. 

. W razie usŁą;pienia prezesa luę wiceprezesa 
przed końcem okresu, na który zostali wybrani, ra
da Izby przeprowadza wybory nowego prezesa lub 
wiceprezesa na czas pozostały do końca wymienio
nego okresu. 

§ 24. 

Do zakresu dzlał<1nia pt'ezesa h:by l'laletj': 
aj reprezentowanie Izby rlazeW'tlątrz; 
b) zwoływanie posiedzeń rady łzarządu; 
c) przewodnicz(ioie tia posijjdzeniiłćh rady 

i zarządu; 
d) czuwanie nad wykonaniem uchwał rady 

i zarządu; 
e) powiadamianie Wojewody Warszawskieg,o 

o śmierci lub o ustąpieniu radcy ż powodu 
zrzeczenia się albo utraty radcostwa; 

f) zawieszani~ w wypadkach, przewidzianych 
w obowiązujących przepisach Q iżbach rol
niczych/ radcy w pra wach Gzłonka rady z po
wodu wdrożenia przeciwko niemu pośtępo
wania karno - sądowego; 

g) powoływanie i źWaJnianie dyrektora ,oraz 
wszystkich pracowników biura IZbI; 

h)1 sprawowanie nadzoru nad dzia alnością 
biura Izby i 
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i) , podpisywanie wraz z jednym co najmniej 
z członków zarządu wszelkich dokumen
tów ustanawiających dla Izby zobowiązania 
prawno - majątkowe; 

j) podpisywan'e komunikatów, obwieszczeń 
oraz wszelkich zarządzeń o charakterze 
ogólnym" 

§ 25, 

Prezesowi Izby służy prawo do diet za sprawo
wanie czynności urzędowych, jak również do zwrotu 
kosztów podróży i innych wydatków spowodowa
nych temi czynnościami. 

§ 26. 

W razie, jeżeli prezes Izby z jakichkolwiek pd~ 
w9dów nie może pełnić swych obowiążków, we 
wszystkich jego czynnościach zaśtępuje g'o wicepre J 

zes, któremu w tych wypadka.ch sluzy prawo do 
diet i do zwrotu kosztów podróźy lub iMych wy
datków, spowodowanych jego ciy!'iMściarui, w wy
sokości pobieranej przez prezesa Iżby. 

'Biuro Izby. 

§ 27. 

Cz.ytitl'oŚC,i biurowe i wykonawczej związane 
z d2!iałaJMśbią Izby, załatwiane są przeZ biuro Izby. 

Na czele biura Izby stoi aytektO't. , 
Dyrektora powołuje - z poza grona radców -

oraz zwalnia prezes Izby na pódstawle uchwały za'· 
rządu . 

Powołanie dyrektora ńastępuje za uprzednią 
zg6dą Ministra Rolnictwa. 

Dyrektor biu-r'a podlega bezpośrednie preteso
wilzby, przed którym ża działalność biura je~t odpo· 
wiedzialny. Dyrektor Iłcżestni€zy W posiedzeniaoh 
rad.y, zarządu i komisyj, na któtyth refe,ruje sprawy, 
wypowiada opinje lub udziela pottźebnysh wyjaŚnień, 

Orgańitację biura Izb-y ustala zarząd bby. 
W szystkich stałych pracowtilk6:W biura: Izb)' po

wołuje i zwalnia prezes Izby na wfi!bśek dyrektbfa 
biura, uchwalony przez zarząd Izby, pracowników tas 
czasowych - prezes l2;by na wtiiaśek dyr~kt(jnt 
biura. 

c z ę Ś ć II. 

Ordynacja wybÓl'ćta. 

Prawo wybieralnośoi. 

§ 28. 

Do rady \Y/ arsza wskiej Izby RolniGzej mogą być 
wybrane osoby bez rozrticy płd, które przy braku 
przeszkód, przewidzianych W § 29, ctYńią zadość na
stępującym warunkom: 

a) ukonczyły lat 30; 
b) są właścicielami, dzierżawcami {uzytkowńi

karn i} lub kierow nikami położDnych w okrę
gi.! Warszawskiej Izby Rolnl{;zgj gospodarstw 
rolnYGhj 

bądt tej; 
pracują w otkręgu Warszllwskiej Izby Rolni
czej w dzie-dzinie rolnictwa i posiadają co . 
najmniej średnie wykształcenie rolnicze. 

Radcowie z wyboru społecznych organizacyj 
rolniczych winni nadto być członkami orga.nizacyj 
dokonywających wyboru, 

Przez gospodar1stwa rolne rozumieć należy war
sztaty wytwórczoś ci rolne,j, będące dla ich właścicieli, 
dzierżawców (użytkowników) lub kierowników 
przedmiotem ich pracy zawodowej. 

§ 29. 

Radcami Izby nie mogą być: 
a) o30by nieposiadające obywatelstwa pol

skiego; 

b} osoby potba,:io~e. całko~i~i(ł lub. ćzęś:io
wo własnoWO!llOSCl, tudzIez llF'adh dłuz ttł .. 
cy w ćzasie trwania stanu bezwłas!1bwol

,ńOści lub upadłości; 

c) osoby skazane prawomocnym wyrbki~m si\
dowym za czyny pociągające za sobą utratę 
prawa wybierania do Sejmu, tudzież skaza
ne na kary, z k tóremi łączy się utrata tegoz 
prawa w czasie trwania utraty prawa wy
bierania do Sejmu; 

d) czynni pracowni'cy '?/arszawśkiej Izby Rol
nicu j. 

Wybory radców z okręgów wyborczych. 

§ 30. 

Prawo wybierania radców z okręgów wybor
czych posiadają osoby, które czynią zadość następu
jącym watunkom: 

a) są Gzł (mkami sejmików powiatowych lub 
rad mie jskich mlast wydzielonych z powia
towych związków kom unalnych, obiętych 
danym okręgiem wyborczym; 

h} są właśc;:icielami l dzierżawcami (lI,żytlHlWtli
karni) lub kierownikami położonych w oh tę
gu Warszawskie j Izby Rolniczej gospo
darstw rolnych; 
bądź też 
pracują w okręgu Warszawskiej Izby Rolni
czej w dziedzinie rolnictwa i posiadają GQ 

najmniej średnie wykształcenie rolnicze. 

Przez gospodarstwa rolne rozumieć nale2-y 
warsztaty wytwórtzoSci roJn e;, b~dące dla ich W~.i4 
śddeli, dzierżawców luiytkowników) lub k:erawńi .. 
k6w prżedm'ioteni ich pracy zawodowej, 

§ 31. 
Dla przeprowadzenia wyboru radc6w z okrę" 

g6w w-yhorczych okrąg Warszawskiej Izby Rglńictej 
,beli się ti<i. 10 oktęgów wyborczych. 

Okręgi wyborcze oraz i l ość radców z poszcze
gólnych okręgów są następujące: 
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Okrąg 

wyborczy 

I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIlI 
IX 
X 

Obszary powiatowych związków ko
munalnych i gmin miejskich. objętych 

okręg iem wyborczym 

~arszawski, błoński, grójecki, 
Zyrardów 
mińsko-mazowiecki, radzymiński 
skierniewicki, rawski 
łowicki, sochaczewski 
płocki, płoński, sierpecki, Płock 
kutnowski, g{'styniński 
włocławski, nieszawski, Włocławek 
rypiński, lipnowski 
ciechanowski, mławski, przasnyski 
pułtuski, makowski 

§ 32. 

Ilość 

radców 

6 
3 
3 
3 
6 
4 
5 
4 
5 
3 

Wybory radców z okręgów wyborczych zarzą
dza Wojewoda Warsza wski. 

W zarządzeniu Wojewody o wyborach zostaną 
podane: podział okręgu Warszawskiej Izby Rolni
czej na okręgi wyborcze, ilość radców wybieranych 
z każdego okręgu, wymienienie starostów, przepro
wadzających wybory w poszczególnych okręgach 
wyborczych, miejsca, w których odbędą się zgr ,'!lla.
dzenia wyborcze oraz dni dokonania -poszczególnych 
czynności wyborczych - stosownie do postanowień 
niniejszego statutu. . 

Zarządzenie to zostanie ogłoszone w Dzienniku 
Wo jewódzkim oraz podane do publicznej wiadomo
ści przez obwieszczenia w biurach wszystkich, ob
jętych okręgiem Waliszawskiej Izby Rolniczej, wy
działów powiatowych i magistra tów uliast wydzie
lonych z powiatowych związków komunalnych, 

§ 33. 

Niezwłocznie po zarządzeniu prze!: wojewodę 
wyborów radców z okręgów wyborczych ,starostowie, 
przeprowadzający wybory, sporządzą spisy osób 
uprawnionych do głosowania w poszczególnych okrę
gach wyborczych, 

Spisy te winny zawierać: 1) nazwisko i imię 
wyborcy, 2) wymienienie sejmiku powiatowego lub 
rady miejskiej miasta włączonego do danego okręgu 
wyborczego, których członkiem jest wyborca, 3) 
wymienienie powiatu i gminy właściwych dla go
spodarsŁwarolnego, którego właścicielem, dzierżaw
cą (użytkownikiem) lub kierownikiem jest wybor
ca, ewentualnie zaś i wsi, w której gospodarstwo to 
się znajduje, bądź też nazwy tego gospodarstwa, 

Dla osób, uprawnionych do wybierania z tytułu 
ich pracy w dziedzinie rolnictwa, zamiast danych, 
wskazanych w poprzednim ustępie w pkt. 3 należy 
wymienić: 3) wykształcenie rolnicze wyborcy, a nad
to 4) rodzaj pracy wyborcy w dziedzinie rolnictwa 
w okręgu Warszawskiej Izby Rolniczej, 

Osoby, zamieszczone w spisie wyborców, zo
stają o tem zawiadomione przez starostę, przepro
wadzającego wybory w danym okręgu wyhurczym. 

Ułożenie spisu wyborców oraz zawiadomienie 
wyborców o umieszczeniu ich w spisie winne, na
stąpić nie później, niż przed upływem siedmiu dni od 
dnia zarządzenia wyborów. ' 

§ 34. 

Spis wyborców niezwłocznie po sporządzeniu 
go starosta, przeprowadzający wybory w danym 
okręgu wyborczym, przesyła do wydziałów powia
towycp oraz magistratów miast wydzielonych z po
wiatowych związków komunalnyoh, objętych danym 
okręgiem wyborczym. . 

Spis ten, począwszy od ósmego dnia od dnia 
zarządzenia wyborów, winien być w biurach tych 
wydziałów i magistratów udostępniony do publicz
nego przejrzenia na przeciąg dni siedmiu. 

§ 35. 

Każdy członek sejmiku powiatowego, objęte
go danym okręgiem wyborczym, jak również każdy 
członek rady miejskiej miasta włączonego do dane
go okręgu wyborczego, może w czasie, przeznaczo
nym na przejrzenie spisu wyborców, wnieść do' sta
rosty, przepr·owadzającego wybory w danym okręgu, 
należyci'e udowodnieną reklamacj ę przeciw pominię
.:;u go w spisie wyhorców, a t akże popartą dowodami 
reklamację przeciw pominięciu lub zamieszczeniu 
w spisi'e wyborców jakiejkolwiek OSOby. 

O wniesieniu reklamacj i przeciw pominięciu 
lub zamieszczeniu w spisie wyborców jakiejkolwiek 
osoby starosta, przeprowadzający wybory, obowią
zany jest zawiadomić tę osobę przed upływem trzech 
dni od! chwili wniesienia reklamacjII z zaznaczeniem, 
że w c iągu pięciu dni od daty doręczeni'a tego za
wiadomi~nia osobie tej służy prawo złożenia dowo
dów, uzasadniających zam~eszczenie j ej w splSle 
wyborców. 

§ 36. 

Reklamację przeciw .pomInlęciu w S!pISIe wy
borców osoby zgłaszającej tę reklama'cję starosta, 
przeprbwadzający wybory, roz:patruje niezwłocznie 
po jej otrzymaniu i w razie \.lJwzględnienia reklama
cji, uzu.pełniaodpowiednio spis wyborców. 

Reklamacje przeciw pominięciu lub! zamies1:
czeniu . w spisie wyborców jakiejkolwiek osoby sta
rosta, przeprowadzający wybory, rozstrzyga nie
zwłoczpie po nadesłaniu przez tę osobę dowodów, 
\t1zasadniają<:ych zamieszczen~e , i ,~j w spisie wybor-
ców, lub po upływie ten,nitllh prz'ewidzi'anege do zło
ż~:nia tych dowodów. O treśd ) J wydaaych decyzyj 
starosta, przeprowa,dzający wybory, powiadamia OSÓ

by zairHeresowan(: .. 
O odbytym przeglądzie spisu wyborców staro

sta, pr;zeprowadzający wybory, sporządza protokół, 
który wini<en zawierać treść wniesionych reklamacyj, 
oraz treść wydanych przez niego decyzyj . 

§ 37. 

Nieuwzględ.nione reklamacje przeciw pommu~
eiu kogokolwiek w spisie wyborców, jak również 
wszystkie reklamacje przeciw zamieszczeniu w spi
sie wyborców jakiejkolwie,k ' osoby wraz z treścią 
wydanych decyzyj, wszystkiemi posiadanemi w spra
wach tych reklamacyj dowodami oraz protokółem 
o odbytym przeglądzie spisu wybo.rców starosta, 
przepr~wadzający wybory, przesyła Wojewodzie 
Warszawskiemu nie później, niż przed upływem 
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dwudziestego czwartego dnia od dnia zarządzenia 
wyborów. 

§ 38. 

'Wojewoda Warszawski' rozstrzy~a reklamacje 
ostatecznie i zawiadamia właściwych starostów, prze
prowadzających wybory, o swych decyzjach nie 
później, ni·ź przed upływem trzydziestego dnia od dnia 
zarządzenia wyborów. 

Starostowie, przeprowadzający wybory, nie
zwłocznie po otrzymaniu decyzyj Wojewody ustala
ją - ,stosownie do treści tych decyzyj - spisy wy
borców oraz treść decyzyj Wojewody podają do wia
domości osób zainteresowanych. 

§ 39. 

Osoby, z8mieszczone w ustalonym spISIe wy
berców, tworzą zgromadzenie wyborcze danego okrę-
gu wyborczego. . 

ZgromadzC'nJc wyborcze zbiera się dla dokona
nia wyboru radców w dniu czterdziestym od dnia za
rządzenia wyborów. 

O dniu, g,odzinie ,j miejscu wyborów starosta, 
przeprowadzający wybory, zawiaąamia wszystkich 
wyborców nie później niż na trzy dni przed termi
nem zgromadzenia wyborczego. 

§ 40. 

Na zgromadzeniu wyborczem przewodniczy 
starosta, przeprowadzający wybory w danym okręgu 
wyborczym. _ 

Do ważności wyborów potrzebna jest obecnośt 
co naj?miej połowy ilości osób uprawnionych do gło
sowama. 

Przewodniczący zgromadzenia wyborczego 
otwiera posiedzenie i po stwierdzeniu prawomocności! 
zgromadzenia wyborczego informuje obecnych o tre
ści przepisów, dotyczących wyboru radców. powołu
je z grona obecnych 2 asesorów do pomocy w prze
prowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów oraz 
wzywa wyborców do zgłaszania kandydatów na rad-
c~w. 

. § 41. 

. Do zgła'szania kandydatów uprawnjony jest 
każdy członek zgrd~adzenia wyborczego. 

Zgłoszenie ka,ndydatury osoby, biorącej udział 
w zgromadzeniu wyborczem, wymaga wyrażenia 
przez nią zgody. 

Przy zgłoszeniu kandydatury o.soby, nienależą
cej do zgromadzenia wyborczego bądź też nieobec
nej na zgromadzeniu. winna być złożona przewodni
cż~cemu pisemna deklaracja kandydata, wyrażająca 
tlgodę na zgłoszenie j ego kandydatury. 

Przy zgłoszeniu kandyda'tury o,soby nienależą
cej do z 6 roma dzenia wyborczego z 6łasza j ący kandy
daturę winien nadto w razie potrzeby udowodnić po
siadanie przez zgłoszonego kandydata prawa wybie-

. ralności. 
Głosować mOŻna tylko na kandydatów zgło

sz.onych przed rozpoczęciem głosowania. 

§ 42. 

Jeżeli zgłoszono tylko tylu kandydatów, ilu 
radców ma być wybranych z danego okręgu wybor-

czego, głosowanie nie odbywa si'ę, a za wybranych 
''Uważa się zgłoszonych kandydatów. 

§ 43. 

Głosowanie jest tajne i odbywa się w ten spo
sób, że wyborca wywołany przez przewodnicząc(>go 
wkłada do otrzymanej od niego koperty kartę do gło
\'iowania z nazwiskiem, a w razie potrzeby i imieniem, 
jednego tylko z kaadydatów i oddaje tę kopertę do 
rąk przewodniczącego, który wrzuca Ją do urny wy
borczej. 

Wyborcy, przybywający w toku głosowania już 
IPO wywołaniu ich nazwisk, ale jeszcze przed zam
knięciem głosowanila , mogą oddać 2łos po wszystkich 
innych głosujących. 

§ 44. 

Nieważne są: 
aj karty do głosowania niewypełnione lub wy

pełnione w sposób uniemożliwi'ający ustale
nie osoby kandydata; 

hJ karty do głosowania z(J,wierające jakiekol
wiek inne na;pisy poza wymienieniem nazwi
ska i imie·nia kandydata; 

cl karty do głosowania z nazwiskami osób, 
których kandydatury , nie zostały ważnie 
zgłoszone przed glosowaniem. 

Karła do głosowania, zawierająca nazwiska 
dwu lub więcej kandydatów, policzona będzie za 

. głos na rzecz kandydata umieszczonego w niej na 
pi'erwszem miejscu. 

O nieważności kart do głosowania decyduje 
przewodniczący. 

§ 45. 

Po skończonem głosowaniu przewodniczący 
przyst f:' pll j e wrn z asesorami do obliczania głosów 
i ustalenia wyniku wyborów, który niezwłocznie po
daje do wiadomości zgromadzenia wyborczego. 

§ 46. 

Niezbędnym warunkiem dla wyboru jest uzy
skanie przez kandydata nie mniej szej ilości' ważnie 
oddanych głosów od ilorazu otrzymanego przy po
dziale ogólnej i lości ważnie oddanych głosów przez 
ilość wszystkich radców wybieranych w danym okrę
gu wyborczym. 

§ 47. 

Za wybranych w pierwszem głosowaniu uwa
ża się tych kandydatów, którzy uzyskali ilość gło
sów określoną w § 46. 

Jeżeli w pierwszem głosowaniu nie zostani:e 
wybrany żaden z kandydatów, głosowanie powtarza 
się aż do wyboru co najmniej jednego z nich. 

Jeżeli w głosowaniach tych zostani'e wybrana 
mniejsza ilo ść radców, niż to na dany okrąg wybor
.czy przvpada, przewodniczący zarządza głosowanie 
uzupełniające . 

Za wybranych w głosowani'u uzupełniającem 
uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali naj
większą ilość ważnie oadanych głosów, nie mniejszą 
od ilości określonej w § 46. 

W razie uzyskania w głosowaniu uzupełniają
cem jednakowej, dostatecznej dla wyboru ilośd 2łO-
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ców wybieranych w danetn głosowaniu, o wyborze 
rozstrzyga los wyciągnięty przez przewodn~zącego. 

Przed rozpoczęcrem każdego głosowallla mo~ 
być ziłaszane nowe kandydatury. 

§ 48. 

Z przehiegu w-yboru radców przez zgromadze
nie wyhorcze sporządza się protokół, który powinien 
zawierać: 

a) nazwiska i imiona wyborców obecnych ną. 
zgromadzeniu wyborczem; 

b) ogólną ilość głosów oddanych w każdell'i 
głosowaniu, ilość głosćw uznanych w tern 
głosowaniu za ważne oraz ilość głosów 
unieważnionych; 

c) ilość głosów uzyskanych przez poszczegól
nych kandydatów w kaidem głosowaniu; 

d) ńttzw~ska i imiona osób wybranych na rad
ców. 

Ptotokół podpisuje przewodniczący zgrom a
ći'zetlia wyborctego ~ asesorowie. 

Protokół zgromadzenia wyborczego wraz z do
ła;ćzonemi dótl_ kopertami i kartami do głosowania 
pfz~wodiii~ząC;Y źgroma~zenia wyborczego przesyła 
WOJewodzie Watsżawskl'emu. 

§ 49. 

'Niezwłocznie po otrzymaniu protokółów zgrd
madżeń wyborczych ze wszystkich okr~gów ~ybor
czych Wojewoda Warszawski przesyła Je Izbre, po
wiadamiając ją o wyniku wyborów, 

Jedtiocześni'e Wojewoda Warszawski :tawiada
filia 1'isemnie o dokonanym wyborże osoby wybtane 
mi tadc6w z okręgów wyborczych oraz ogłasza wy
nik wyborów Vi Dzienniku Wojewódzkim. 

§ 50. 

Radcowie z okręgów wyborczych wybierani są 
na sze~ lat. 

Co trzy lata ustępuje 21 radców. 
Ustępujący radcowie sprawują swe czy't'HłO

Iści do czasu wyboru ich następców; mdg~ óni być 
ponownie wybrani. 

W tazie Ś1nierd lub ustąpienia radE:Y z powodu 
żrzeGzeilia się lub utr,aty radcostw:a: C0 najmniej tia 
rok przed końcem okresu, na który został wybrany, 
Wojewoda \Varszawski zarządzi przeprowadzenie 
we właściwym okręgu wyborczym wyborów nowego 
radcy na czas pozostały do końca wymieni'onejo 
okresu. 

§ 51. 

Po pierwszem trzechleciu ustępują radcowie 
z okręgów wyborczych: I, II, III, IV i V, po na
stępnem - radcowie z okręgów wyborczych: VI, 
VII, VIII, IX i X. 

Kolejność ta będzie zachowana p1"zy następ
nych terminach ustępowania radców z okrę~ów wy
borczych. 

Nr. 22. 

Wybory radeów przez społeczne orllanizacje rolńicze. 

§ 52. 

Niezwłocznie po ustaleniu wyniku wyborów 
z OKlięgÓW wyborczyoh winny odbyć się wybory rtW
ców przez społeczne organizacje rolnicze. 

Wyboru tych radców dokonywają te ,społeczne 
organizacje rolnicze, działające w okręgu Warszaw
skiej Izby Rolniczej, które Minister Rolnictwa we
dług 'swego uznania każdcraz.owo do tego powoła, 

IIość radców, jaka ma być wybrana przez każ
dą organizację, zostanie określona przez Ministra 
Rolnictwa. 

§ 53. 

. _ Wybory radców przez społeczne organizacje 
rolnicze będą dokonane w sposób przewidziany 
\<! staltucie lub innych odpowiedni'ch przepisach da
ne:j organizacji dla wyboru jej głównego organu wy
kon~~czego. (zarządu} w ob~cnośc.i delegowaneg,o 
przez WOjewodę WarszawskIego Jego przedstaWi
ciela. 

O wyniku wyborów - n~ezwłocznie po ich 
przeprowadzeniu" ~ organizacja, dokoaywająca wy
bor-ów, powiadamia Izbę Rolniczą, przesyłając jej 
protokół posiedzenia wyborczego. 

§ 54. 

Radcowie i wyborU: społecznych organiiacyj 
rolniczych wybierani są na sześć lat, z wyjątkiem 
p'ierwszych wyboTów (Jraz wyb0rów do' nowej rady 
Izby w wypadku jej rozwiązania , w których 14 rad
ców z wyboru społecznych organizacyj rolniozyeh, 
akreśhmyeh przez Ministra Rolnictwa, bę,dzie wy-. 
brany~h na trzy lata: 

C,o trzy lata ustępuje 14 radców; mogą oni lry'ć 
ponowm.ie wybrani. 

W razie śmierci lub ustąpienia radcy z powodu 
zrzeczenia się albo uhaty radcostwa co najmniej na 
rok przed końcem okresu, na który został wybrany, 
właściwa organizacja r,olnicza przeprowadzi wybo
ry radcy na czas pozostały do końca wymienionego 
okresu. 

§ 55. 

P~ierwszą ustępującą grupę radców z wyboru 
społec:łnych organizacyj rolniczych stanowić będą 
radcowie, którzy zostaną wybrani na trzy lata. 

TJn~ważnienie wyborów. 

§ 56. 

Wybory radców zarówno ~ oki-ęgów wybor
cżych, jak i radców wybranych .przez społeczne or
g,anizacje rolnicze, mogą być nie później, niż w mie
siąc po przeprowadżeniu kaiŻdych z tych wyborów, 
UrileWa2niorte w caJosc-t lub w odniesieniu do pE)
sz,czególnych osób w wypadkach, gdy przy przepro
wadzeniu tych wyborĆIW zostały pogwa:łcone obo
wiązujące przepisy ustawowe o iżha~h tolniczych lub 
postanowienia niniejszego statutu. 

Zarzuty przeciw ważności wyborów winny być' 
zgła&z(1pe do Wojewody Warszawskiego przed upły
wsm c~tern&&tu doi Grd dnia dokonania wyborów. 
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Prawo do wniesienia zarzutów przeciw ważno
ści wyborów służy w stosunku do wyborów z okrę
gów wyborczy..c.b. każdemu członkowi zgromadzenia 
wyborczego, w stosunku zaś do wyborów przez spo
łecznąorganizację rolniczą -- każdemu członkowi 
tej organizacji prawnionemu do uczestniczenia 
w wyborach. 

§ 57. 

Wojewoda Warszawski niezwłocznie po otrzy
maniu zarzutów przeciw ważności wyborów prze
syła je MinIstrowi Rolnictwa do decyzji wraz ze 
swoim wnioskiem. 

Wniose k o unieważnienie wyborów Wojewoda 
WarszaWlSki może żgłos.ić również z własnej ini
cjatywy. 

§ 58. 

Decyzja Ministra Rolnictwa 'W sprawie unie
ważnienia wyborów jaśt .ostateczna. 

W razie unieważnienia wyborów nowe wybory 
odbędą się przed upływem sześciu tygodni od dnia 
powzięcia decyzji o unieważnieniu. 

220. 

ROZPORZADZENIE 
M1NISTRA SPRA WIEDL1WOŚCI 

z dnia 15 lutego 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw 
Wewnętrznych o opłatach za czynności lekarzy 

i chemików, jako biegłych sądowych. 

Na podstawie art. 9781 ustawy postępowania 
karnego z 1864 r. w brzmieniu nadanem ustawą 
z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian VI usta
wodawstwie kamem, obowiązującem w b. zaborze 
rosyjskim (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 169). § 384 usta
wy o postępowaniu kamem z 1873 r. w brzmieniu 
nad.anem ustawą z <dnia 16 lipca 1920 r., zmieniającą 
ustawę o postępowani"u kamem dla b . zaboru au
strjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 67 , poz . 453), §§ 8 i 13 
ustawy z dnia 14 lipca 1909 r:, dotyczącej opłat dla 
urzędników sanitarnych (Zbiór Usta w pruskich 
st'r , 625), art, 1 usta'wy z dnia: 19 lutego 1925 r . 00 nor
mowaniu diet i kosztów podróży lekarzy, jako znaw
ców sądowych (Dz. U. R. P. Nr. 26, po'z. 173) . zarzą
dza się do nAS'tę!puje: 

§ 1. Lekarze i chemicy, urzędowi ,i wolno
praktyk11iący , za czynności dokonane w cha r.a'~terze 
biegłych w postępowaniu karno - sądowem pobiera
j~ opłaty podług taksy określonej w niniejszem roz
porządzeniu. 

§ 2. Za czynności nieprzewidziane w taksie 
oblicza się wynagrodzenie podług normy określonej 
za; czynności analogiczne. 

§ 3. Jeśli w czynności urzędowej bierze udział 
kilku biegłych, każdy z nich otrzymuje całkowitą na
leżność za dokonaną przez nich czynność. 

§ 4. Przy ryczałtowych opłatach za czynności 
dokonywane przez biegłych, należność powinna być 
obliczona podług przeciętnej liczby ba.:dań i orzecz~ń, 
dokonanych w danym okręgu w ciągu ostatnich 
2 lat. Opust ze strony biegłe,go ,nie fioze wynosić 
mniej, niż 10%. 

§ 5 • . Za dokonane pnez biegłego czynności 
poza miejscem jego zamieszkania-o:prócz kwot obli
cz:onych na podstawie niniejszej taksy ~ należy mu 
się zwrot niezbędnych kosztów przejazdu, diety, 
określone w § 6, oraz wynagr,odzenie za stratę zuży
tego czasu, z wyłączeniem cza,su, przez który czyn
ność biegłego trwała, w wysokości 3 zł. za ka'źde za
częte pół godziny. 

I 

§ 6. Diety dla biegłych oblicza się w ten spo
sób, że biegłym urzędowym i profesorom uniwersy
tetu należą się diety podług ich stopnia służbowego, 
prywatnym docentom uniwersytetu oraz lekarzom 
naczelnym szpitali publicznych diety VI stopnia służ
bowego, innym biegłym dyplomowanym diety VII 
stopnia służbowego według zasad każdocześnieobo
wiązującego rozporządzenia Rady Ministrów o die
hi.ch za podróże służbowe funacj.onarjusz6w pań
stwowych. 

§ 7. W miastach, mających ponad 50.000 miesz
kańców, należy się biegłemu przy badaniacH mają
cych się odbyć poza jego mie,gzkartiern zwrot kósź
Łów prze jaz du w obie strony, o ile odległgśc pomię
dzy mieszkaniem a miejscem Gzynńośd wynosi . wię
cej, niż dwa kilometry i o ile biegły nie k€lrzysta 
z rządowy ch środków przewozowych; iwrot kosz
tów pojazdu (dorożki) przyznać należy jedynie w bra
ku środka masowego transportu (tramwaje, Qmnibu
sy i t. p.). 

§ 8. Opłaty za czynności, wymienion~ w § l, 
są na,g tępując e: 

1) badanie sądowo-lekarskie osób wraz 
zorzecieniem : 

a) osób uszkodzonych na ciele w zwy
kłychprzypadkaGh, oraz wszyst
kich innych osób d.la stwierdzenia 
ich stanu zdwwia g zł. 

b. je żeli badanie było długie i żmudne, 
bądź z powodu ilości obrażeń, bądż 
z powodu ich charakteru, np. przy 
uszk odzeniu mózgu, rdzenia, przy 
nerwicach urazowych, - przy obra
że niach na1"ządów wewnętrznych, 
jako to: płuc, serca, trzeW1ÓW 
brzusznych, wewnętrznych narzą
dów płciowych, lub też jeśli, orze
czenie musi,ało być ohszernie uza-
sadnione 10 - 20 zł. 

c} je śli badanie wymagało dla wyda-
nia orzeczenia zapoznania się z ob
szernemi aktami Slprawy lub ob-




