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DEKRET 

z dnia S lipca 1946 r. 

oStl'aż, Ldnej. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 sty;cz;nia 
.1945 r. 'O trybie wydawania dekr'etów z ilJ10Cą 
ustawy (Dz. U. R. p. Nr 1, poz. 1) - Nada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następujle: 

l Art. 1. Tworzy się Straż Leśną Zlorgani
zowaną na wz.(>r wojsloowypodległą Min~stl'l.r 
wi Leśnictwa. 

I ~t. 2. Do zakresu działania Straży Leśnej 
należy: 

1) ochrona przed przestępczą Hzialalnością, 
ś1edZlenie i ujawnianie sprawc6w prze
stępstw przeciw gospodarstwu 1eśn,emu, 
przemysłowemu i innemu mieniu POZIO

Sitającemu w administracji Ministra Le
śnictwa, 

2) pełnienie służby wartowniczej i kon
wojowej, 

3) wS!plÓołdziałanie z właściwymi wł:adrzami 
państwowymi w dziedzinie hezpieczeń
stwa m~enia plOZostającego w admini
IStracji Ministra Leśnictwa oraz ochro
ny zdrowia, żyda i mienia prraoowni
k6w lasów państwowych na terenie go.
spiodarstw leśnych, 'Objektów przemysło
wych i innych, 

4-) wspr6łdziałani,e z właściwymi władzami 
wojskowymi w dziedeinie obronnośd 
Państwa; zakres teg.o wspi6łidz:iałaJnia 
ustalą MiJnistl10wie Leś'nictwa i Obro
ny N al1Odowej. 

, :Art. 3. Straży Leśnej przy wykl()nywaniu 
rCilylIlności służbowych służą: 

1) uprawnienia IQrgauów administracji la
sów państwowych w zakresie służbY' 
ochronnej, . 

2) uprawrueru.a Milicji Obywatelskiej: 
w granicach, 'Określonych wart. 2" 

3) prawo prreprowad~ania rewizji u , os:6b 
podejrzanych o prz!estę.pstwlO pł"Zewidzia

, lI1e wart. 2 pkt 1, 
4) prawlO korzystania w wyjątkiowych przy'

padkach podyktowanych miejscowymi 
warunlmmi z kwaTer i podwód na zasa
aach zakwatel'lOwania wojska, 

5): prawlO do pomocy wszystkich włacltz, i 
urzęd6w, 

6), prawo posiadania broni typu wojskIo
weg.o na warunkach IOkl'leśloillych przez 
Ministra Be2pieczeństwa Publiczneg.o', 

i1!): praW10 użyrcia broni w przypadkach, 
w których prawo użyrcia jej ~łuży: Mi-
licji Obywatelslciej, . . . 

8) praWlCJ nakładania grzywien w C1:ro(lz,~ I 

doraźnych nakazQ,w karnych za Wykl10e 

c~ooia w zakresie szkodnictwa leśnego. 
Art. 4. FunkcjlQnarius~e Straży L,e:śnej mo

gą nakładać i ściągać grzywny w d:l'IOdze do
raźnych nakazów karnych za wykl10czenia w za" 
kresie sZIDodnktwa leśnego w razie schwytani~ 
winneg.o na g.orącym uczynku albo gdy nie mai 
wątpliwośd co do o5'oby sprawcy, jeśli winny! 
oświadczył, że grzywnę uiści bezzwłocmie. 

. Przepisy ust. 2 i 3 oraz ,00 do WY5'ok1ości 
grzywny ust. 1 art. 50 l'OlZporządzenia Pl'ezy: .. 
denta RZ1eczypospolit1ej z dnia 22 marca 1928 r .. 
o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz' .. 
U. R. P. Nr 38, poz,. 365) oraz art. 511 
t:eg.oż rozporząd~enia stosuje się odpowiednio .. 

Grzywny ściągnięte wpływają do Skarbu 
Państwa na potrzeby leśmctwa państwowegl~ 

Art. 5. Straż Leśna składa się: 
. 1) z ofi!CeI'ów Straży Leśnej, mianiOwanycl} 

przez Min~stra Leśnictwa, którymi są, 
a) inspekoor Straży Leśnej, 
b) nadIDomisarz Straży Leśnej, 
e) IDomisarz Straży Leśnej , 

2) z szeregowych Straży Leśnej mianowa .. 
nych przez właściwe 'Organa admini
stracji la5'6w państwowych, którymi s~u 

a) st. p'r~odownik Straży Leśnej} 
b) prżodow:nik Straży Leśn~j, 
c) sI. strażnik Straży Leśne'), 
d) strażnik Straży ,Leśnej. 

Art. 6. Oficerów . i s21ereg.owych obowią;
zuje w służbie lI1i05zeme mrurnduru ustalonego 
przepisami \O umund\u.l'Iowaniu państwowycl1 
funkcjonariuszI6w leśnych. Szczegółowe prze· 
pisy \O wyekwipowaniu i oznakach służbowycli 
ustali Minister Leśnictwa. 

Art. 7. Oficerom i szel"egowym Straży Le'<I 
śnej przysługuje prawo dlO: 

1) uposażenia, 
2) wyekwipowania, 
3) zakwat<el1owania, 
4) pomocy locznice1ej w ramach ube zpie-' 

czeń s-połecz'nych. 
SZlel'egoowym Straży Leśnej służy nadto 

pra wo do wyżywienia na koszt administracjI 
laslów państwowych. 

i 'Art. 8. Zasadrnia1e uposażenie w ramach' 
grup, ustaLonych wart. 2 l'IOzporządzenia Pl'Ier
zydenta R~eczypospolitej z dnia 2? paździer. 
nika 1933 r. lO uprosaż'e:niu:ILun1~j()narll1sz6w 
państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz, 663), 



zmieinionego dekretem z Idlnia 12 czerwca 1~46 T. 

(Dz. U. R. P. Nr 28, poz" 175)l lOtrzymuJą: ! 

1) inspektor Strazy Leśnej V-VI ir\lPy 
2) nadkomisarz .. VI-VII. 
3) komisarz .. VII Ił 
4) st. przodownik " VIII" 

,5} przodownik .. IX .. 
6) st. straznik " X .. 
7) strażnik .. Xf" 

Do ofiCier,6w iszJep:egowych. Straży Leśnej 
mają zasbols,owanie pioąta;nowienia r'OIZporz:ądze,
lnia Rady Ministr!6iw z k1lnia 19 grudnia 1933 r. 
)O zasadach. zaszel1egx>wania funkcjouari'liszótw 
państwowych dlO gnip up!osażenia i, aJlltlOlma
~~znegl(} pir22ochlOcfzenia nauczycieli !do wyżs:zycil 
grup uposaŻlenia, Q dodatkach. 1oka]nych, f~'
iCyjnych i sł'uż'blowych oraz Q umundurrowalllu 
rnższych fu;rrkj!Onarius-zórw państWlOwycn (Drz. 
U. R. P. Nr 102" pDZ. ·7Sn. zmienionego roz
p)lll'rząiCllZlenie,m Rady Ministrolw z tlnIa 13 czerw
iCa 1'946 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 1~). 

~t. 9. O:fireoom i sooreglOwym Straży Le
Sne:j sl:uży pEaWio. dlo, ~łatnegulOpafu {])rew

, nem otrzymywanym z las6w pańsiwowy!Ch We/
(lł;ug norm ustaIonycn przez Ministra Leśniotwa. 

Ad. 10.. Dziecioam :z małżeństwa" uprawnio
Illym, uznany.un, :w6wnan.ym z dziećmi z mał1-
żeństwa i przysposobiiooym ofi:Cer·6w i szere
gowym Straży Leś:nej" k't.6.rzy w cz.asie lu!}) 
iW związku re sluwą utracili życie wskutek lt1ie
szezęśliwe~o wypadku lub popefuioneglO na nich 
'karygtoJcrnegn czynu, przysługlUj.e pu-awo pierw
srenstw'ai pny przyjęciu do. szki6t pa:ństwlOwydl', 
w szcz~'llOści proowad'zlolnych p'Fzez: Minister
stwo. Leśnictwa ido kSztałlcenia w tych sz'lro
'łach na loo5zt Skarbu Pań·stwa. 

Art. 11. Oficerowi lub szel1egowemu Straży 
Leśnej" kt6ry utracił' caJlmwieie zdotnlQŚĆ tlio 

p~racy ~a1iObkowej wskutek popełni'Onego na je
go osobie czynu karygodneglo w związku ile 
sruźbą lulb WISkluttek ll1ieszczęśliwe~o wypadku 
droznanego ~ powoldu lub w związkiu z pełnieniem 
obowiązki6w slużlbiowych., służy prawo, lt1iell,a
leŻI11e. od zaopatrzlenia emerytalnego, do jedno.
razowe~o odszkioidiowania w wysolmści dwudizie:
st'oclterokrotnJego pełneg;o up'Osażenia: pobrane
go w 'Ostatnim miesiącu. 

, Od~kiodlQ,wanie to niezależnie 'Od plośrniert
ne~o oraz zaopatrzenia em~rytalnego 1O:tł'Zym:u~ 
ją wdowy bąidź dzieci:ol małŹ'eństwa, uprawnio
ll1e, u:z;nanel z Illimi ~równane lub przysposdbio
ne, j~eli oficeJi lub szeregowy Straży Leśne.~ 
z wymienionych wyżej przyczyn utracił życie. 

~. ta. W dw.e!dIz.i;nie obo'Wiązk&w i -u
prawnień nieuregulowanych niniejszym dekre
teIm !tli1ają. ooplewied!nie aas.kJ.&owanie przepisy 
I() służbie w lasach paootwow}'lCh i o' państwo
we} sfU±bie €ywi1ne}. 

j\rt. 130. Wymnanie niniejszego deKretu po
ruOla się M"mistrowi Leśnictwa. 

~t. 14. Dekret mniejszy w€h.od~i w ży
tie z dniem logfusrrenia. 

Prezydent Krajpwcj, Rady Narod~we.i;! 
B.lesłaar Biftfl1 

PrezIes Rady Ministró,w!' 
EdaJarcl (Nóblto. - MorawskI 

Min~ Le~twa,:' 

Sttm~ T1t:aezOftł: 

wje Minis ter Ob rOllly Narodowej: 
Marian Spy,c1iabski 

MinisOOTo Bezpieczeństwa Publieznego: 
Sffa1lłfsław- Radkiewiez 

wjz Minister Skarbu: 
Leon Kilrowslct 
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DEKRET 

z dnia 31 lipca 1946 r. 

o organizacji staiptJk. paAatw .. e; i o GłóWAym., Unęńfe StatyriyezJłym. 

N a podstawie us ta wy z Idtnia 3 s tycznia 
.1i945 r. o trybie wydawaaia d'rek'retÓtw z mocą 
ustawy (Dz. U. R. p. Nr ł,. poz.. 1) - Rada 
'MiniStFÓW postanawia, a PEezyidiu.m Krajowej! 
Rady N aIiodowej zatwierdz,a, qo ll1astępiUjle: 

AJrt. l. 1. GlJóWiIly Un.ąd Statystycmy jes~ 
organem :n~łnyl1n statystyki państwowej,. 
I 2. GMiwlny U,rz.ąd Statysty(Czny pQidlega 
'Pl'ezesowi Rady Ministr6w. i 

, :A]rf. 2. Do zakresu d!Ziałania Gł6wnego U
rzędu Statystycznegp nalieży~ 

1.) prow~_ ws~ batdiań staty:stya
n~ werlrug priQ,gTamu za.tlwi~ przez'. 

Radę Ministr·6iw po wysłuchaniu iOpiBii Preziesa 
GłÓtwne~o U E'zędu Statlystycz:nego, powziętej' 
w porozumieniu z zamteli€sowanymi Ministrami} 

2) pil'owadzenie statystyki d'la potrzeb pla· 
nów gospiOcrarczych. w Pol"ozumieniu z Central
!I!l ym U nędem Plarnowania: ; 

3} lroo,rd'}lillacia i nadiZ,ÓIr fachowy nad, ba· 
dallliiami statystyc:z!llymi i sprraW'OlZd',H~lCZlością; 
statys.t:y;aną prlQWadzoNą p,rre'z pOiSzczoeg·61ne 
wł:a:ffilre,. ttrzęd:y; łnstytu€je państwowe j; insty-

I tucje pll'atW:il publlicme-go.; s~aególowe p'l'Zepisy 
'tV tym zakresie wyda Rada Mm~str.gw; 




