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251. 

ORZECZENIE 

Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej,usłala;ące 
warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służ
bowy 1933/34 na obszarze województw: warszaw
skiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i bia-

łostockiego. . 

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. 
~ ~rzedmioc!e uprawnień Mi?istra Pracy i Opie
kI S~oł~czn':J do powoływama Nadzwyczajnych 
K?mlsYJ ROZJemczych do załatwiania zatargćw 
mlęd~y pracodawcami a pracownikami rolnymi 
(I?z. u,. ~. P. Nr: 7!, poz. 686), oraz rozporządzc
ma MinIstra Opieki Społecznej z dnia 14 wrześ' 
nia 1933 r. (Mon. Polski Nr. 216 z dnia 20 wrześ
nia 1933 r.) -

· Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza w skła
dZle: Przewodmczącego Wacława Prehiera, Okrę
g~w.ego InspektC?ra. Pracy, jako przedstawiciela 
MinIsterstwa OpiekI Społecznej, radcy A. f ur
mankiewicza jako przedstawiciela Ministerstwa 

Rolnictwa i Reform Rolnych, i Sędziego Sądu 
Apelacyjnego S. Wyszkowskiego, jako przedsta-

, Wiciela Ministerstwa Sprawiedliwości - na po
siedzeniach odbytych w dniu 26 i 30 wrzesnia 
1933 r. w Warszawie - po wysłuchaniu opinji 
przedstawicieli pracodawców i pracowników leś· 
nych, orzekła: ustalić warunki pracy i płacy śtra· 
ty leśnej na obszarze województw: warszawskie
go, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i biało
stockiego na czas do 1.X. 1934 r., jak następuje: 

L Zasady ogólne. 
Art. 1. 

Orzeczenie niniejsze dotyczy z jednej strony 
wszystkich pracodawców leśnych z wyjątkiem la
sów państwowych, posiadających obszaru leśnego 
nie mniej niż 150 ha, z drugiej zaś strony - sta
łych fizycznych pracownikQw leśnych zatrudnio
nych jako straż l,eśna (gajowych, borowych, szlako-
wych i t. p.). . 

U VI a .g a I. Warunki wynagrodzenia stałych 
. pracowników zatrudnionych . na . roli przy gospo
darstwach leśnych nie mogą być mniejsze od wy
nagrodzenia ustalonego dla odpowiedniej kate
gorji robotników rolnych według umowy zbioro
wej względnie orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji 
Rozjemczej. 

U wag a II. Inwalidzi, którzy otrzymali od
szkodQwan,łe lub p()bierający rentę, mogą podle

.. gać UJIl9·wie indVw1dllalneJ. 
. Art. 2. 
Orzeczenie niniejsze obowiązuje od dnia 

1 października 1933 r. do dnia 30 września 1934 r. 
Art. 3. 

Rok służbowy pracowników, objętych niniej~ 
szem orzeczeniem, zaczyna się 1 października, a 
kończy się 30 września roku następnego, · przy
czem obie strony obowiązuje co najmniej trzymie
sięczny termin . wypowiedzenia indywidualnych 
umów pracy. 

Niewypowiedzenie we właściwym terminie 
(najpóźniej do dn~a 1 lipca włącznie) umowy pra-
cy przedłuża ją nadal. . 
. Uchylenie się od przyjęcia wypowiedzenia 
umowy tejże nie przedłuża. 

Art. 4. 
Zatargi wynikłe na tle umowy o pracę po

między pracodawcami a pracownikami oraz roz
wiązanie stosunku służbowego w ciągu roku re
gulują Komisje Rozjemcze, bądź sądy państwo~ 
We - według kompetencji. . 

Do czasu uzyskania właściwego orzeczenia 
lub wyroku nie wolno: a) pracodawcom wstrzy
mywać świadczeń, b) pracownikom przerywać 
pracy. 

U wag a: W wypadkach wyjątkowo ClęZ
kiego przewinienia pracodawca może wstrzymać 
przed orzeczeniem lub wyrokiem świadczenia, 
w razie jednak wygrania sporu przez pracow;nika 
pracodawca winien wydać zaległe świadczenia 
z dodatkiem miesięcznym 2 % od wstrzymanej 
należności. 

Art. 5. 
Orzeczenie niniejsze stanowi dla województw: 

warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkie
go i białostockiego w myśl ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 686) podstawę 
przy zawieraniu umów indywidualnych. Indywi
dualne umowy pracy, zawierające warunki dla 
pracowników mniej korzystne, niz warunki orze
czenia niniejszego, są nieważne i ule~ną zastąpie
niu przez warunki niniejsze. 

Art. 6. 
Pracownik otrzymuje od pracodawcy ksią

żeczkę obrachunkową, zawierającą kontrolę wy
dawanych świadczeń i spis powierzonego mu in
wentarza. Książeczka ta winna być podpisana 
przez pracodawcę lub jego zastępcę oraz pracow
nika. Poza tem pracodawca wydaje bezpłatnie 
pracownikom straży leśnej jeden egzemplarz ni
niejszego orzeczenia na ręce wybranego przez 
nich _przedstawiciela. 

U wag a: Książeczki obrachunkowe, złożo
De u pracodawcy, nie powinny być dłużej prze
tr,.;ymywane, niż 10 dni. 

II. Stosunek wzajemDY. 

Art. 7. 
Pracodawców oraz ich zastępców obowiązuje 

grzeczne traktowanie pracownika i ścisłe prze· 
strzeganie warunków umowy, a zwłasiczaregu· 
larne wypłacanie świadczeń i płac, przewidzIi
nych umową. 

Pracowników obowiązuj.e grzeczność wobec 
pracodawców i ich zastępców, ścisłe przestrzela.
nie zawartych umów, pilne i .sumienne · spełnian1~ 
obowiązków, a w pierwszym rzędzie wYkrywa-

. nie kradzieży i meldowanie o nich swej zwierzch
ności, dążność do jak największej wydajn'ości pra:' 
cy i stosowanie się do wszystkich zarządzeń pra
codawcy lub jego zastępcy, odn9szących się do 
wykonywania obowiązków służbowych ('raz prze
strzeganie wszystkich , prz~pisów porządkowych 
w obchodzie leśnym ich pieczy powierzonym. ,: . 

Art. 8. . . 
Pracownicy objęci niriiejszem orzeczeniem 

nie mogą być używani przez pracodawców i ich 
zastępców, czy też przełożonych do posług oso.
bistych, bądźŁeż pracy. nie mającej związku z ich 
obowiązkami zawodowemi, z wyjątkiem specjal
nych okoliczności. 

Pracownicy straży leśnej . zaję.ci przy urzą
dzaniu polowania otrzymują dodatkowe wyna
grodzenie. 

III. Warunki wynągroclzenia. 

Art. 9. 
Pracownik straży leśnej otrzymuje wynagro

dzenie gotówkowe oraz w naturze, które może 
być wydawane bądź w postaci roli i łąki, . bądź 
w ' odpowiedniej ilości ziarna, a to zależnie od in
dywidualnej umowy. Deputat gruntowy, ' wyda
wany zamiast ordynarji i ziemi pod ziemniaki, wy
nosi zasadniczo 3,5 hektar6w ziemi ornej klasy IV 
oraz w razie niewydawania przez pracodawcę 
utrzymania dla krów na dworskiej oborze pastwi
sko i % hektara łąki gruntowej lub 1 hektar ł~ki 
leśnej. O ile deputat gruntowy nie odpowiada 
IV klasie, ma zastosowanie wzrost lub zmniejsze
nie iloś,ci 'ziemi ornej w następujący sposób: l kla
sy 2,25 hektara, II klasy 2,60 hektara, III klasy 
3 hektary i V klasy 4 hektary. ' . 

. Jeśli pracownik umówił się, że deputat otrzy
mfWać będzie w ziarnie, wynosi ·· on 15 kwintali 
zboża w stosunku rocznym, w czem: 3kwinłale 
pszenicy, 9 kwintali żyta oraz 3 jęczmienia, po
nadto 60 kwintali gotowych ziemniaków ·ltib SG 
arów ziemi pod ziemniaki, kapustę i ogrodowiznę 
na polach drenowanych lub niewymagających 
drenowania, lub 60 arów na polach wymagających 
drenowania; w majątkach, gdzie nie sieją pszeni
cy, wydaje się wzamian żyto w stosunku lkwin
tal pszenicy · równy 1,30 kwintala żyta. 

Minimalne wynagrodzenie gotówkowe pra
cownika straży leśnej wynosi w stosunku rocz
nym: 

l) w województwie warszawskiem - 180 zł, 
2) w województwie łódzkiem, kieleckiem i 

lubelskiem - 160 zł, 
3) w województwie białostockiem - 140 zł. 
Jeżeli pracownik otrzymuje część wynagro

dzenia w naturaljach, część zaś w gruncie, rozra
chunek winien nastąpić w zależności od klasy 
gruntu i rodzaju wydawanej ordynarji, przyjmując 
za podstawę, że 3 hektary ziemi IV klasy równaJ 
ją się 3 kwintalom psz~nicy, 9 kwintalom żyta i 
3 kwintalom jęczmienia. 

Pracodawca daje pracownikowi bezpłatny 
przemiał w młynie przez siebie wskazanym lub 
wzamian przemiału może wydać 1,50 kwintala ży
ta, względnie równowartość gotówkową w wy
padku wydawania deputatu w gruncie. 

Art. 10. 
Niezależnie od wynagrodzenia przewidziane

go w artykułach poprzednich orzeczenia niniej-
szego pracownik straży leśnej otrzyma: . 

al na pięć lat - w miesiącu październiku 
płaszcz lub kożuch krótki, 

b) na dwa lata - w miesiącu październiku 
mundur zimowy i takież spodnie i 
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cl na jeden rok - w miesiącu kwietniu .ll'u,ua,
dur letni, spodnie oraz buty i czapkę lub kape
lusz. 

u wag a: Wymienione przedmioty umun
durowania po czasie, na który zostały wydane, 
przechodzą na własność pracownika. Przedmioty, 
które w myśl powyższego nie przeszły na wł~
ność pracownika, w razie opuszezeni<r lub utraty 
posady podlegają zwrotowi. 

Art. 11. 
Pracownik straży leśnej otrzyma w stosunku 

rocznym drzewa opałowego w szczapach łub 
krąglakach 24 m przestrzenne miękkiego lub 18 m 
przestrz.ennych twardego. 

Opał, o ile pra.cownik nie posiada konia, wi
nien być dostarczony do miejsca zamieszkania 
pracownika. 

Opał wydaje się co najmniej na miesiąc zgóry. 

Art. 12. 

Pracownik straży leśnej ma prawo na dwor
skiej ooorze trzymać dwie krowy z przychówkiem 
do 6 tygodni. 

O ile pracownik ma możność utrzymania 
krów w odpowiednich zabudowaniach przy-gajów
ce, wówczas przysługuje mu prawo trzymania 3 
krów własnych z przychówkiem do 6 tygodni 
oraz w dowolnej ilości trzody w chlewach w gra
nicach istniejącego przy mieszkaniu służbowem 
pomieszczenia. 

Art. 13. 

Pracownikowi, wzywanemu do sądu w cha
rakterze świadka w sprawach pracodawcy lub 
delegowanemu w interesach tegoż pracodawcy. 
wypłacane będzie strawne: za całą dobę 3,00 zł, 
z;a pół doby 1,50 zł. 

IV. Mieszkanie. 

Art. 14. 
Mieszkanie pracownika straży leśnej składać 

się musi co najmniej z jednej izby z podłogą drew
nianą i kuchni oraz komory. 

Izby winny być wytynkowane, ze szczelnemi 
drzwiami i oknami na zawiasach. 

W oknach mają być całe szyby; w razie stłu
czenia szyby obowiązany jest pracownik wstawić 
nową w ciągu najdalej dwóch tygodni. 

Wapna do bielenia dostarcza pracodawca 
dwa razy do roku w ogólnej ilości 15 kg na mie
szkanie. 

Podłogi mają być położone, a piece doprowa
dzone do należytego porządku przed 1 listopada. 
. Mieszkania mają być ze szczelnym dachem; 
tam, gdzie dachy są popsute, muszą być napra
wione w ciągu miesięcy letnich. 

W majątkach, gdzie zacieka woda do piwni
cy i mieszkań pracowników, winny być poczynio
ne za?ezpieczenia w ciągu lata od wody napły
woweJ. 

Pracodawcy i pracownicy winni dbać, aby 
otoczenie mieszkań było higjeniczne. Obowiązu
je wybrukowanie dostępu do studzien, oraz za
stąpienie zgniłych cembrzyn nowemi, lub też za
pewnienie pracownikom w inny sposób zdrowej i 
czystej wody do picia. 

Zbiorniki na nawóz nie mogą znajdować się 
w bliższej odległości, aniżeli 20 metrów od mie
szkań służbowych. W pobliżu mieszkań znajdo
wać się mają zasłonięte ustępy. 

Pracodawcy winni dążyć do zakładania przy 
gajówkach ogródków owocowych, w szczególno
ści przez dostarczanie drzewek i t. p. 

Art. 15. 

Pracownicy obowiązani są utrzymywać mie
szkania w należytym porządku; trzymanie inwen
tarza w mieszkaniu, chociażby najkrótszy czas, 
jest stanowczo wzbronione. 

Bez zgody pracodawcy nie wolno przyjmo
wać sublokatorów. 

Przy wprowadzeniu się pracownik melduje 
pracodawcy skład swej rodziny. 

Art. 16. 

Drobny remont mieszkania (gajówki) bu-
dynków gospodarczych, nie wymagający sił fa
chowych, uskutecznia pracownik straży leśnej 
materjałami, dostarczonemi przez pracodawcę. 

Art. 17. 
Pracownicy straży leśnej, prowadzący gospo

darstwo na przydzielonych im deputatach, grun
towym i łąkowym, muszą posiadać odpowiednich 
rozmiarów budynki gospodarcze na pomieszcze
nie zbiorów, dobytku i narzędzi. 

Art. 18. 
W nowobudujących się mieszkaniach dla 

straży leśnej winny być obowiązkowo uwzględ
niane co najmniej dwie izby mieszkalne, kuchnia, 
komora i sień. 

Art. 19. 

Pracownicy zajmujący mieszklllia własne 
otrzymują odszkodowanie za nieotrzymanie mie
szkania od pracodawcy w wysokości 60 zł rocz
me. 

MONiTOR POLSKI.-Dnia 9 października 1933 r. 

v. Urlopy. 

Art.. 20. 

Pracownik straży leśnej otrzymuje w ciągu 
roku 12 dni urlopu w dni nieświąteczne, bez po
trą.cenia świadczeń. 

Wybór dni urlopu odbywa się w porozumie
niu z pracodawcą. względnie przełożonym, z wy
jątkiem wyjazdów, spowodowanych pisemnem 
wezwaniem związków zawodowych, w tych bo
wiem wypadkach pracodawca winien jest zgodzić 
się na zaproponowany dzień urlopu, nie więcej 
jednak, jak dla 2 pracowników z nadleśnictwa. 

" Pracownik na czas uzyskanego w myśl powyż
szego urlopu winien na żądanie pracodawcy lub 
przełożonego dać pewnego zastępcę, którego 
opłaca pracodawca w wysokości 2-4 zł dziennie 
według cen miejscowych. 

VI. Ubezpieczenie i nauka dzieci. 

Art. 21. 
Do czasu wprowadzenia kas chorych praco

dawca opłaca w całości koszty szpita:lne oraz 
koszty, związane z przyjazdem lekarza do chore
go. We wszystkich innych wydatkach na le'karza, 
dentystę, akuszerkę, aptekę, pracownik uczestni
czy w stosunku 10%. Wszyst.ko po,wyższe stosuje 
się do pracownika, jego żony oraz dzieci poniżej 
lat 1S-tu. Do pozostałych członków rodziny 
pracownitka stosuje się tylko wtedy, o ile stale 
pracują w majątku pracodawcy. 

Koszty leczenia, z wyjątkiem wypadków na
głych obciążają pracowników tylko w tym wypad
ku" gdy pracownik leczy się bądź u lekarza wska
zanego przez pracodawcę, bądż u le'karza powia
towego, a koszty szpitalne jedynie wówczas, gdy 
pracownik został skierowany do szpitala na skutek 
zarz.ądzeń jednego z wyżej wymienionych lekarzy. 

U wag a L W razie sporu rozstrzyga Ko
milsja Rozjemcza na podstawie dowodów i rachun
ków, przedstawionych przez pracodawcę. Jeżeli 
pracodawca dowodów pisemnych nie dostarczy, 
pracownik nie będzie zobowiązany do zapłacenia 
10%[ kosztów. 

U wag a II. Pracodawcy nie są obowiązani 
opłacać za,biegów technicznych dentystycznych. 

Art. 22. 

Pracodawcom nie wolno przy ,końcu roku służ
bowego zwolnić pracowpika straży leśnej li tylko z 
tytułu jego starości; mo·że go jednak skutkiem star
czej niezdolności do pracy przenieść do czasu usta
wowego rozwiązania tej sprawy na emeryturę, któ
ra winna zapewnić emerytowanemu mieszkanie 
i połowę świadczeń gajowego, wyłączając świad
czenia wymienione wart. 10 niniejszego orzecze
nia. Przepis ten dotyczy tylko tych pracowników, 
którzy: 

1) na:byli już takie uprawnienia do dnia 1 
lipca 1931 r. z tytułu poprzednio obowiązującego 
orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej; 

2) którzy przepracowali na dobro pracodaw
cy lub danego gospodarstwa leśnego 35 lat; 

- 3) którzy przepracowali na dobro pracodaw
cy lub danego gospodarstwa l,eśnego 25 lat i ukoii· 
czyli 60 rok życia. 

Art. 23. 

Na wypadek śmierci pracowni:ka pozostała po 
nim rodzina otrzymuje na koszty pogrzebu 30 zł 
i trumnę; zrobioną na miejscu, lub w razie od
mowy przyjęcia trumny - równoważnik w J:!otów
ce, oraz pozostawia się, względnie wydaje się 
umundurowanie, przewidziane wart. 10 p. c. 

Art. 24. 

Na wypadek śmierci żony pracownika otrzy
ma on na ,koszty pogrzebu 25 zł, na wypadek 
śmierci dziecka 15 zł. 

We wszystkkh wypadkach powyższych otrzy
ma również trumnę, zrobioną na miejscu, lub w 
razie odmowy przyjęcia trumny równoważnik 
w gotówce. 

Art. 25. 

Do czasu wprowadzenia ubezpieczeń pogrze
bowych na wypadek śmierci pracownika strazy 
leśnej żona lub dzieci zmarłęgo mają otrzymać 
przez pół roku połowę świadczeń w naturze 
i w gotówce, przewidzianych dla pracownika stra
ży leśnej w niniejszej umowie. 

W razie niedawania przez pracodawcę powyż
szych świ.adczeń w naturze w całości lub częścio
wo, pracodawca winien wydać jednorazowo lub w 
dwu ratach kwartalnych ekwiwalent gotówkowy 
według cen miejscowych: 

za ordynarję równoważnik 400 kg żyta, 
za utrzymanie krów równoważnik 375 kg żyta, 
zakarto.f1e równoważnik 450 kg żyta, 
za mieszkanie równoważnik 225 kg żyta, 
za opał równoważn~k 150 kg żyta. 
W tym wypadku rodzina zmarłego pracowni

ka ma prawo miesz,kać w gajówce przez czas 
jednego miesiąca od dnia śmierci pracownika. 

Nr. 232. 

Art. 26. 
Pracoda.wcy opłacają początkowo naukę dzie

ci pracowników straży leśnej tam, gdzie wymaga 
to osobnych opłat lub dopłat. 

VII. Regulowanie zbiorów i zasiewów pomiędzy 
rodziną zmarłego pracownika a jego zastępcą. 

Art. 27. 
Nowy pracownik straży leśnej, obejmujący po

sadę po zmarłym, bądź ustępującym w ciągu roku, 
winien ułożyć się polubownie z rodziną zmarłego 
co do wszelkich sprzętów i zasiewów. Je'żeli do 
zgody nie dojdą, pracodawca reguluje tę sprawę 
w sposób następujący: 

o ile śmierć gajowego nastąpiła w czasie mię
dzy 1.X. a 31.XII., rodzina zmarłego gajowego 
otrzymu~e po 4 kwintale żyta z hektara lub równo
ważnik w gotówce; 

o ile śmierć nastąpiła w czasie między I.I. 
a LIV. - po 6 ,kwintali żyta z hektara lub równo
wa:źnik w gotówce; 

o ile śmierć nastąpiła w czasie między 1.IV. 
a 1.VII. - po 9 kwintali żyta z hektara lub równo
ważnik w gotówce; 

o ile zaś śmierć nastąpiła między 1.VII. 
a 1.X. - zbiory calkowicie należą do rodziny 
zmarłego. 

Wydane przez pracodawcę z tego tytułu 
świadczenia rodzinie zmarłego gajowego w całości 
potrąca się z rocznego uposażenia nowego gajowe
go, o ile nowy gajowy dokona sprzętów. 

Działo się w Warszawie, dnia 30 września 
1933 r. 

Przewodniczący; 
Przedstawiciel Ministerstwa Opieki Społecznej: 

(-) W. Prerder. 

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości: 

(-) St. Wyszkowski. 

Przedstawkiel Ministerstwa Rolnictwa i Reform 
Rolnych: 

(-) A. Furmankiewicz. 

DZIAŁ NIEURZł;DOWY. 

Z Kancelarii 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej pro f. Ig. Mo
ścicki odwiedził w dniu 7 b. m. ks. metropolitę 
Sapiehę. 

--000--

Z Prezydjum Rady Ministrów. 

Pan Prezes Rady Ministrów J. Jędrzejewicz 
złożył w sobotę wizytę ks. metropolicie Sapiesze. 
W godzinach popołudniowych ks. metropolita Sa
pieha rewizytował Pana Prezesa Rady Ministrów. 

--000-

Z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

W dniu 8 b. m. o godz. 12.40 powrócił z Ge
newy Minister Spraw Zagranicznych P. Józef 
Beck wraz z małżonką i szefem gabinetu dyr. Dę
bickim. Na dworcu Pana Ministra spotykali: P. Wi
ceminister Szembek, dyrektor Departamentu Po
litycznego Romer, ambasador Potocki, Minister 
Arciszewski, Min. Muehlstein, wicedyrektor ga
binetu Sokołowski, naczelnik wydziału p. Prze
smycki. Obecny był również poseł rumuński p. ea
dere. 

--000-

Z Ministerstwa Opieki Społecznej. 

W tych dniach w siedzibie Funduszu Pracy 
odbyła się pod przewodnictwem DYicktora Fun
duszu Pracy posła Madeyskiego konferencja z 
udziałem przedstawicieli wydziału turYEtyki Mim
sterstwa Komunikacji, radcy S. Podw'Jlskiego oraz 
radców Lenartowicza i Dr. Orłowicza . Ze strony 
Funduszu Pracy uczestniczyli pp. n lczelnik Sta
churski i Radliński. 


