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R o Z p o RZĄDZENIE MINISTRA 
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RÓZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 7 kwietnia 1939 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych Skarbu 
o samopomocy rolnej. 

Na podstawie art. 38 ust. (2) i 95 ustawy 
z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obo
wiąztku świadczeń rzec,zowych (Dz. U. R. P. 
Nr lO, pOIZ. 200) zarządzam co nasŁępu3e: . 

§I 1. ,W warunkach określonych waTt. 38 
ust. (1) UlStawy Q pows.zechnym obowiązku 
świadClzeń ,rzeczOowych stosowana będzie samo
pomoc mIna z'godnie z p,rzepisami rozporządze
nia niniejsze,go. 

§ 2. (1) Samopomoc rolna obejmuje obo
wiązek okazywania wzajemnej pomocy przez: 

. 1) wzajemne świad~z;;J;"" ;'''-Tó~mie robo
cizny oraz użyczania sprzężaju, środków trans
portu, uprzęży, narzędzi i maszyn rolniczych; 

2) wspólne dokonywanie upraw, siewu, pie
lęgnacii,zibiorów, omłotów oraz zabe~pieczenia: 
i przewozu plonów i produktów gospodarst~ 
wiejskich. 

(2) Obowiązek samopomocy rolnej można 
ro,z,szerzyć na materiał siewny i pasze. 

§ 3. Samopomoc rolna opiera się na za
sadzie wzajemnej wymiany świadczeń w natu
rze lub odpłatności w .g()tówce, z wyjątkiem sa
mopomocy okazywanej wspólnie (§ 2 ust. (l) 
pkt 2) posiadaczom gosp,6darstw wieis'kich, któ
rzy ze względu na specjalnie trudne warunki 
bytowania nie mogą dopełnić świadczeń wza-
jemnych. . 

I 
§ 4. (1) Wlprowadzenie samopomocy rol

nej na obszarze całego województwa lub jego 
częśd zarządza wojewoda. . 

(2) ROozszerzenie ()bowiązku samopomocy 
na materiały siewne i pasze w myśl § 2 ust. (2) 

. zarządza starosta na podstawie uchwały wy-
działu powiatowego. . . . , 

§S. (1) Samopomocą r9lną na obszarze gro
mady kierude przodQWLl,ik wiej'S.ki. Przodownika 
wiejskiego oraz w mła;ępot~zeby jednego do 
trzech je,go pomocników powołuje staro,sta po 
wysłuchaniu opinii społecznej reprezentacji roi
nidwa. Starosta może w każ:dym czasie odwo
łać przodownika wiej,skiego i jeg·o zastęp.ców. 

(2) DO' obowiązków przodownika wiej'skie
~o w zakresie samopomocy r,olnej należY: 

1) zorganizowanie i kierowanie samopo
mocą rolną w obrębie gromady na podstawie 
wytycznych ustalanych przez starostę w poro
zumieniu ze społeczną reprezentac,ją rolnictwa; 

2) dOoraźne rozstrzyganie sporów wynikłych 
pl'\zy Wylkonywaniu samopomocy rolnej. 

§ 6. (1) Bezpośredni nadzór nad działal
nością przodownika wiejskiego spTawuje wójt, 
a nadzór zwierzchni starosta. 

(2) Organa ustrojowe gromady i g,miny obo
wiązan.e są do ()kazywania przodownikowi wiej-
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skiemu wszelkiej p.omo~Y w zakresie 
wanych przez niego czynności. 
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§ 7. Jeżeli~ajdz.ie konieczność .oka~an~a 
pomo-cy na rzecz mneJ gromady, rozm1ar 1 fb~
mę wzajemnych świadczeń w granicach określo
nych w§ 2 ustala zarząd gminy na wniosek 

przodowników wietskich gromad zaintereso-
wanych. ' 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi ,w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Poniatowski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 
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