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2) udzielać uczniowi wiaoomości teoretycznych, po
trzebnych przy wykonywaniu zawodu oraz zapo
znać go z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów dotyczących rodzaju pracy, przy której 
uczeń jest zatrudniony, 

3) przestrzegać , aby uczeń nie był zatru4niony przy 
pracach, nie związanych z nauką zawodu, 

4) zapewnić uczniowi bezpieczeństwo pracy i odpo
wiednie warunki zdrowotne, 

5) dopilnować, aby uczeń uczęszczał na uzupełniaj ący 
kurs szkolenia teoretycznego w Zakładzie Dosko
nalenia Rzemiosła. 

.2. Po zakończeniu nauki mistrz jest obowiązany wydać 
w terminie 7 dni uczniowi świadectwo ukończenia 

nauki. Swiadectwo POwłl).lłO zawierać wymienienie 
zawodu i specjalności, VI jakich uczeń był szkolony, 
czas trwania nauki oraz ocenę nabytych przez ucznia 
umiejętności. 

§ 8. 

, Uczeń jest 'obowiązany: 

1) stosować się do wskazówek mistrza, 
2) pracować pilnie ! zachowywać się poprawnie.' 

, 3) obchodzić się odpowiednio ze sprzętem , na rzęd'zia 

mi i urządzeniami oraz oszczędzać materiały, 

4) uczęszczać na kurs szkolenia teoretycznego Zakła
du Doskonalenia Rzemiosła, 

5) po zakończeniu nauki i kursu zawodowego przy
stąpić do czeladniczego egzaminu kwalifikacyjne
go przed komisją egzaminacyjną izby rzemie,ilni
czej. 

§ 9. 

1. Urnowa o naukę może być rozwiązana przez każdą 
ze stron w okresie czterech tygodni od dat~ rozpo
częcia szkolenia niezwłocznie i bez podania przy
czyn. 

2. Po upływie okresu oznaczonego w ust. 1 rozwiązanie 
umowy może nastąpić z zachowaniem powszechnie 
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obowiązujących ' przepisów o rozwiązaniu umowy o 
pracę, z tym że rozwiązanie umowy o , naukę przez 
mistrza wymaga zgody właściwej izby rzemieślniczej. 

3. W razie śmierci mistrza umow a , rozwiązuje się, 

chyba że zakład j est nadal prowadzony przez zastęp
cę, posiadającego prawo kształcenia uczniów. W tym 
przypadku, zastępca przyjmuje na siebie obowiązki 
mistrza, o czym powinien niezwłocznie zawiadomić 

izbę rzemieślniczą i cech. 

§ Iv. 
Jeżeli uczeń VI czasie trwania umowy o naukę osiągme 
pełnoletność , umowa trwa nadal ze zmianami wynikają
cymi z ustania ustawowych ograniczeń co do rodzaju 
pracy. 

§ 11. 

1. Umowa mnIejsza została sporządzona w 3 jedno
brzmiących , egzemplarzach po jednym dla mistrza, 
ucznia (bądż jego ojca lub opiekuna) i cechu wraz 
z odpisem dla izby rzemieślniqej. 

2. Umowa wymaga zarejestrowania w izbie rzemieślni
czej, które j należy przesłać 3 egzemplarze i jeden 
odpis umowy. Po zarejestrowaniu umowy Izba Rze
mieślnicza zwraca 3 egzemplarze cechowi, w celu do
ręczenia po jednym mistrzowi i uczniowi. 

(mistrza) (ucznia) 

Załączniki :'} 

' 1) świadeCtwo urodzenia, 

Podpisy: 

(przedstawiciela 
ustawowego ucznia) 

' 2} świadectwo ukoilczenia szkoły podstawowej lub 
uczęsz{:zania przez 7 lat do szkoły, 

3} świadectwo lekarza urzędowego zezwalające na za· 
trudnienie młodocianego w danym zawodzie, 

4) skierowanie Oddziału Zatrudnienia Prezydium Rady 
Narodowej . 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A 

z dnia 18 września 1952 r. 

w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną. 

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 4 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie na
dania niektórym organom władzy uprawnień do nakła
dania i ściągania grzywien w drodze mandatu karneqo 
(Monitor Polski Nr A-9, poz. 84) zarządza się, co nastę
puje: 

§ ,l. Do nakładania i ściągania grzywien w 1rodze 
mandatów karnych uprawniony jest personel organów 
terenowych przedsiębiorstw lasów państwo'wych, parków 
narodowych oraz funkcjonariuszów Straży Leśnej . 

§ 2. Nakładanie i ściąganie grzywien w drodze man· 
datu karnego może być stosowane tylko na podst:lwie 

imienI).ego upoważnienia, wydanego na piśmie przez prze. 
łożoną władzę służbową i jedynie za oznaczone, w upo
ważnieniu czyny z zakresu szkodnictwa leśnego i ocl1;·o· 
ny przyrody. 

§ 3. Przełożoną władzą służbową uprawnioną do 
wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ścią
gania grzywien w drodze mandatu karnego jest: 

l) dyrektor rejonu lasów państwowych dla podległych 
sobie pracowników, 

2) dyrektor okręgu lasów państwowych dla podległych 
funkcjonariuszów Strazy Leśnej, 
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3) Naczelny Konserwator Przyrody dla pracowników, 
parków narodowyoh. 

§ 4. Nakładanie i śCląg,anie grzywien w drodze man
datu karnego może być stosowane za czyny nast ępu j ą cp 
w wysokości niżej podanej: 

1. Wykroczenia przeciwko przepisom o szkodnictwie leśnym i polnym: 

1) wydobywanie w lesie żywicy lub soku brzozowego 
2) nacinanie w lesie drzew lub ich uszkadzanie Vi inn y 

sposól5 
3) niszczenie w lesie sadzonek lub mrowisk 

4) zdzieranie kory lub obrywanie szyszek w les ;e 

5) zwożenie do lasu kamieni, śmieci, nieczystości lub 
padliny 

6) przechodzenie przez las w miejsca'ch zabronionych 

7) przejazd przez las w miejscach zabronionych 

8) zbieranie w lesie w miejscach niedozwolonych lub 
też bez posiadania wymaganego zezwolenia kory, 
wiórów, darni, trawy, wrzosu, mchu, ściółki, sZy5zek, 
grzybów, jagód, owoców lub ziół 

p o d s t a w a p r a w n a: art. 9. 10 i 12 ustawy z {tn ia 
14 k wielnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym 

' (Dz. U. Nr 30, poz. 224). 

mandat w wysokości 20 zł . (z wyjątkiem 

przypadków wyrządzen fa większej ,;zkodv 
i zachodzącej wobec tego potrzeby dochod zI" 
nia odszkodowania) 

mandat w wysokości 10 zł (z wyjątkiem przy
padków, o których mowa powyzej) 

mandat w wysokości od 10 do 20 zł w z31<':2:
nościod stopnia zanieczyszczenia 

mandat w wysokości 5 zł 

mandat w wysokości 10 zł 

mandat w wyso~ości 5 zł 

/ 

2. Wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przeciwpożarowej: 

1) porzucanie na terenie lasów, wrzosowisk, suchych 
łąk i torfowisk oraz w odległości do 100 111 od lllch , 
nie ugaszonych zapałek i niedopałków papierosow 

2) rozniecanie na wyżej wyszczególnionych terenach 
ognisk, pozostawi'anie lub przenoszenie palących 
się lub tlących przedmiotów, korzystanie z płomienia 
otwartego, jak również spalanie pokrywy gleby i po
zostałości roślinnych 

p o d s t a w a p r a w n a: art. 17 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpoża
rowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 58. poz. 404), 
§ l ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zapobiega
nia powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów lasów, łilk, 
torfowisk i wrzosowisk (Dz. U. Nr 40, poz. 303). 

mandat w wysokości 20 zł (z wyjąiklem przv
padków .spowodowania pożaru i zachodzcjcej 
w związku z tym odpowiedzialności) 

3. Wykroczenia pneciwko przepisoin o ochronie przyrody: 

l) 'nabywanie roślin podlegających ochronie 

2) zanieczyszczanie terenów parków narodowych re-
zerwatów przyrody oraz otoczenia pomników przy
rody 

3) uszkadzanie rosnących w stanie dzikim roślin chro
nionych. nie powodujące ich zniszczen:a 

4) niszczenie gniazd ptaków, o ile dokonane zo~tilło. 
jednorazowo 

5) przebywanie na terenach objętych ochroną, na kt~ 
rych obowiązuje laki zakaz 

mandat w wyso~ości 10 zł 

mandat w wysokości 5 zł 

ma,ndat w wysokości 5 zł 

mandat w wysokości 20 zł (jeżeli WyKr:J 'ZI>

nie dotyczy gatlfnku nR danym terenie w \' 
jątkowo cennego - podlega orl,,)'1',';e iz1ill
ności suroWszej) 

mandat w wysokości 10 zł 

-. ,; . 
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6) zrywanie lub usuwanie ze stanowisk (wykopywanie) 
rosnących w stanie dzikim chronionych roślin doko
nywane sporadycznie 

7) wybieranie jaj z gniazd ptasich dokonywane spora
_ dycznie 

8) dokonywanie w obiektach podłegających ochronie 
(parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przy
rody) zmian, jak np.: 

a) zrzucanie · głazów w górach 

b) niszczenie gleby polegające na zdarciu jej war
stwy na powierzchni do 1 mI 

c) nacinanie kory drzew, obłamywanie gałęzi , .' 

d) płoszenie zwierząt 

e) zakłócanie ciszy na terenach, .na których wpro
wadzono taki zakai; na obszaracłl wysokogórskich 

f) zakłócanie ciszy na terenach, na których wprowa
,- dzono taki' zakaz, na inny~h obszarach 

, 
g) zanieczyszczanie wody, jeżeli nie odbywa się to 

sposol;>em przemysłowym na podstawie odpowied
nich uprawnień 

h) niszczenie skał przez ropienie znaków}ub napisów _ 
albo przez odłupywanie 

i) nis?;czenie yv jaskiniach tworów naciekowych 

j) obozowanie poza miejscami do tego przeznaczo
, nymi 

k) prowadzenie handlu okrężnego w miejscach obję
tych takim zakazem 

/ 

I) wzniecanie ognia, jeżeli nie spowodowało to szkód 
uzasadniających odszkodowanie i zachodzącej w 
związku z tym odpowiedzialności 

ł) używanie pojazdów mechanicznych i konnych po
za drogami wyznaczonymi do' tego celu 

m) zbiór owoców roślin, runa w miejscach, w których 
jest to zabronione. 

p o d ś t a w a p r a w n a: art. 15, 18 i 33 ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 25, poz. 180). 

§ 5. Wpływy z mandatów karnych przekaz~ać po
winny okręgi lasów państwowych, rejony lasów państwo
wych i parki narodowe na dochody budżetu terenowego 

, właściwych terytorialnie prezydiów rad narodowych po
wiatowych, miejskich, miast stanowiących powia,ty oraz 
m. st. Warszawy i m. Łodzi oraz składać im miesięczne 
sprawozdanic;i cyfrowe i k rótk ie sprawozdania opisowe 
z , przebiegu . wymierzania kar mąndatowych. Sprawozdd-

mandat w wysokości . lO zł (jeżeli czyn po
pełniono w celach zarobkowych - wykro- ' 
czenie _podlega odpowiedzialności surowszej) 

mandat w wysokości .10 · zł , (jeżeli czyn po
siada cechy ' procederu lub dotyczy gatuLlkll 
wyjątkowo cennego na danym terenie - wy
kroczenie podl~ga odpowiedzialności surow
szej) 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 10 zł 

mandat w ' wysokości ·2~ 'zł" , 

-mandałw wysokości, 10 zł '-, 

mandat w wyso~ości ~20 zł 

mandat w wysokoś~i 10 zł , 

mandat w wysokości 10 zł> 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 20 ''zł ' 

mandat w wysokości 5 zł 

mandat w 'Wysokości 10 zł 

mandat w wysokości 20 zł 

mandat w wysokości 20 zł ' 

mandat w wysokości 5 zł 

nia ohejmować powinny: ilość mandatów nałożonych, 
wykroc~enia, za jakie je n<}łożono, i globalną kwotę ściąg~ 
niętych manda tów. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z ,dniem o\łłosze·. 

nia z mocą od dnia' l pażdziernika 1952 r. 




