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2. Organy za trudnienia prezydiów rad narodowych nie 
powinny ki.veslionować przypadków za trudnienia przez za
kłady pracy żołnierzy bez skierowania. 

§ 6. 1. Lołnierzy nale ży· zatrudniać w miejscu ic.h za
mieszkania lub W bezpośredn ie j bliskości, jeże li do miejsca 
pracy isLnieje dogodny dojazd publicznymi środkami komu
nikacji . 

2. Za zgodą zain teresowanego można zatrudnić żołnie

rza również w miejscowości innej niż określona w ust. 1 
pod warunkiem przydzie lenia mu w tej miejscowości lokalu 
mieszkalnego wedlu9 obowiązujących norm . 

3. Przy działu lokalu mieszkalnego dokonuje zakład pra
cy, w k tóry m żołnierz został zatrud nio ny, a jeżeli zakład 

pracy nie ma możliwości przydzielenia lokalu w zakładowym 
domu mieszkalnym - l okal przydziela prezydium właśc i we j 

rady nar odowej na podstawie ogólnie .gbowiązujących zasad 
przy d ziału loka li mieszkalnych. Przydziału loka lu należy do
konać bezpośrednio po · zg łoszeni u się żo łnierza do pracy, 
n ie póżnie j niż w ciągu jednego roku od dnia przystąpienia 
do p rac y. 

§ 7.. 1. VI ra zie nicskierowania żołni e rza do pracy w 
ciągu jednego miesiąca od dnia otrzym ania wniosku o za
trudnienie kierownik organu zatrudnienia po uzyskaniu zgo
dy przewodniczącego prezydiu m rady narodowej obowiąza
ny jest zawiadomić pisemnie wojskowego komendanta rejo
·nowego (wojewódzkie~Jo) o niemożn ości skierowania żo lnie 

. rza do pracy. 

2. Zawiadomienie wojskowego komendanta rejonowego 
(wojewódzkiego) o niemożności skierow<U1ia żo łnierza ·do 
pracy w terminie określonym w ust. 1 nie zwalnia organu 
zatrudnienia od obowiązku zatrudnien ia żołnierza w najbliż

szym okresie, z wyjątkiem przypadku określonego w § 4. 

§ 8. Podjęc ie pracy na podstawie skierowania organu 
zatrudnienia prezydium rady narodowej, wydanego w trybie 
przepisów niniejszego zarządzenia, stanowi podstawę do za 
licze nia zainteresowanemu okresu służby wojskowej do okre
su. zatrudnienia · w zakresie uprawnień przewidzianych w 
art. 66 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojsko
wej oficerów Si! Zbrojnych lub wart. 98 ustawy z dnia 
6 czerwca 1958 r. o służbie wojsko.'vej szeregowców i podofi
cerów Sił Zbrojnych, chociażby nastąpiło po upływie 6 mie
sip,cy od dnia zwolnienia go z wojskowej służby zawodowej, 
jeże li zainteresowany zgłosił wniosek o skierowanie do pra
cy w terminie określonym w § 2 ust. 1. 

§ 9. Lołnierze mwją pierwszeństwo w kiero~aniu na 
praktykę lub szkolenie zawodowe organizowane przez za
kład pracy. 

§ 10. 1. Jeże li zostanie rozwiązany stosunek pracy 
z osobami wymienionymi w § 1 ust. 1, które otrzymują zao
patrzenie z tytułu wysługi lat przewidziane w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, a osoby 
te zamierzają nadal pracować , podlegają one ponownemu 
skierowaniu do pracy na zasadach i w trybie określonych 
w §§ 1-7 i 9, chyba że rozwiązanie stosunku -pracy nastą
piło bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wskutek 
dokonanego przez niego wypowiedzenia. 

2. Wnfosek o · skierowanie do pracy osoba, o której mo- "-
wa w ust. 1, powinna zgłosić do wojskowego komendanta 
rejonowego (wojewód zkiego) nie póżniej ni ż w ciąg u 14 dni 
po wypowiedzeniu jej umowy o pracę, podając we wniosku 
termin, w którym nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. 

3. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powo
du przedłużającej się choroby lub usprawiedliwionej nieo
becnośc i w pracy z innych przyczyn, wniosek o skierowanie 
do pracy powinien być zgłoszony w ciągu 30 dni od ustania · 
przyczyny, która spowodowala rozwiązanie stosunku pracy. 

§ 11. 1. Przepis § 10 us t. 1 stosu je się równie ż do osób, 
które wypowiedziały umowę o pracę przed dniem wejśc ia 

w życie zarządzenia , jeże li rozwiązanie stosunku pracy 
wskute k t ego wypowiedzenia następuje po dniu wejśc ia w 
życie zarządzenia. 

2. Przepisy zarządzenia, z wyjątkiem § 8, mają odpo
wiednie zasŁosowanie także do osób zwolnionych z wojsko
wej służby zawodowej przed dniem wejścia w życie zarzą

dzenia , które: 
1) otrzymują zaopatrzenie emeryta ln e z tytułu wysług.i lat 

na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emery talnym żoł
nierzy zawodowych, a nie prac ują zarobkowo w dniu 
wejścia w życie zarząd ze nia, oraz 

2) po zwolnieniu z wojskowe j służby zawodowej nie podję
ły jeszcze pracy zarobkowej, chociażby nawe t nie naby
ły prawa do zaopat rzenia emery talnego. 

3. Osoby wymie nione w ust. 1 i 2 oraz osoby, którym 
zakład pracy wypowiedział umowę o pracę przed dniem wej
ścia w życie zarządzenia, jeże li rozwiązanie stosunku pracy 
następuje po dniu wejścia w życie zarządzenia, powinny 
zgłosić wniosek o skierowanie do pracy w terminie do dnia 
30 czerwca 1964 r. 

~ 12. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozu
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej wydaje szczegółowe 
wytyczne w sprawie kierowania do placy i zatrudniania 
żołnierzy. 

ł 13. Zarządzenie wcbodzi w życie z dniem ogłoszenia. " 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENI~ MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 11 kwietnia 1964 r. 

w sprawie zasad stosowania mandatów karnych. 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z · dnia 15 grudnia 
1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434 oraz z 1961 r. \ 
Nr 7, póz. 46) i § 2 ust. 1, 2 i 4 zarządzctlia nr 201 Preze
sa Rady Ministrów z dnia 2 pażdziernika 1961 r. w sprawie 
nadania niektórym organom administracji państwowej upraw
nień do nakładania i ściągania grzywien w drodze man
datu karnego (Monitor Polski z 1961 r. Nr 78, poz. 327 

. i z 1963 r. Nr 68, poz. 338) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Do nakładania i ściągania grzywien w drodze man

datów karnych uprawniony jest personel organów tereno
wych przedsiębiorstw lasów państwowych, parków narodo
wych oraz personel resortowej służby przeciwpożarowej. 

§ 2. Nakładanie i ściąganie grzywien w drodzeman
datu kaTllego może byt stosowane tylko na podstawie imien
nego upoważnienia" wydanego na piśmie przez przełożoną 

władzę służbową, i jedynie za oznaczone w upoważnieniu 
czyny z zakresu szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody 
oraz ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3. Przełożoną władzą służbową, upoważnioną do wy
dawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania 

grzywien w drodze mandatu karnego, je st: 
l) dyrektor okręgowego zarządu lasów pallstwowych dla 

podległych sobie pracowników; 
2) Naczelny Konserwator Przyrody dla pracowników par

ków narodowych; 
3) Główny Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej dla pra

cowników resortowej służby ochrony przeciwpożaro

wej. 

§ 4. Nakładanie i ściąganie grzywien w drodze man~ 
datu karnego może być stosowane za następujące czyny w 
wysokości niżej podaneJ: 
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1. Wykroczenia przeciwko przepisom o szkodnictwie leśnym i polnym: 

t) wydobywanie w lesie żywicy lub soku brzozowego · 
mandat Vi. wysokości 30 z ł (z wyjątkiem przypadków 
wyrządzenia \viększe j szkody i zachodzącej wobec tego 
potrzeby dochodzenia odszkodowan.ia) 

2) nacinanie w lesie drzew lub ich uszkadzanie w inny 
sposób 

. mandat w wysokości 30 zł (z v"'Yjątkiem przypadków 
wyrządzenia większej szkody i zachpdzącej wobec tego 
potrzeby dochodzenia odszkodowania) 

3) niszczenie Vi lesie sadzonek · lub mrowisk 
mandat w wysokości 50 zł 

4) zdzieranie kory z drzew w les ie 
mandat w wysokości 25 zł (z wyjątkiem przypadków, 
o których mowa w pkt 1) . 

5) zwożenie do lasu kamieni, śmieci, nieczystości lub padli
ny, jak też wszelkiego rodzaju inne zanieczyszczenie lasu 
mandat w wysokości od 25 do 100 z ł ·w zależności od 
stopnia zanieczyszczenia · 

6) przechodzel)ie przez las w miejscach zabronionych 
mandat w wysokości 30 zł " . 

7) gdy z przechodzeni em przez las jest połączone obozowa
nie lub biwakowanie w lesie w miejscach zabronionych 
ma nda t w Wy50 kości 50 zł 

8j przejazd przez las w miejscach zabronionych 
mandat w wysokości 50 zł 

9) gdy z przejazdem· przez las jest po!ączone obo w wanie 
lub biwakowanie w lesie w miejscach zabronionyc h 
mandat w wysokości 75 zł 

10) zbieranie w lesie w miejscach niedozwolonych lub też 

bez posiadania wymaganego zezwolenia kory, wiórów, 
darni, trawy , wrzosu, mchu, śc i ó ł ki , s7 'ls7c lc, grzybów, 
jagód, owoców l ub ziół 

mandat w wysokości 50 zł 

p o d s t a w a p r a w n a: art. g, 10 i 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym (Dz. U. z 1937 r. 
Nr 30, poz. 224 i z 1956 r. Nr 6, poz. 30). 

2 . . Wykroczenia przechvko przepisom o ochronie przeciwpożarowej : 

l) porzucanie na terenie lasów, wrzosowisk, suchych łąk 

i torfowisk oraz w odległości do 100 m od nich nie uga
szonych zapałek i niedopałków papierosowych 
mandat w wysokości 50 zł (z wyjątkiem spowodowania 
pożaru i zachodzącej w związku z tym odpowiedzial
ności) 

2) rozniecanie ognisk na terenach wymienionych w pkt '1, 
pozostawianie lub przenoszenie palących się lub tlących 
przedmiotów, korzystanie z płomienia otwartego, jak 
również spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślin

nych 
mandat w wysokości 100 zł (z. wyjątkiem spowodowania 

·'Pożam i ,zachoozące j w związku z tym odpowiedzial
ności) 

3) przejazd przez wymienione w pkt 1 tereny ciągnik iem 
bez zabezpieczenia rur wydechowych iskrochronami 
mandat w wysokości roo zł 

4) nieutrzymywanie przez użytkowników i zarządzających 
nieruchomościami w należytym stanie sprzętu pożarni

czego, m:ządzeń. wodnych oraz swobodnego dos Lępu do 
nich i budynków 
mandat w wysokości 50 zł 

5) przechowywanie i gromadżenie na strychach oraz w in
nych. nie przeznaczonych do zamieszkiwania częściach 

budynków mieszkalnych, posiadających nieogniotrwałą 
podłogę lub strop i konstrukcję dachową, jakichkolwiek 
przedmiotów i materiałów łatwopalnych 

mandat w wysokości 75 zł 

6) gromadzenie w korytarzach piwnicznych oraz na klat
kach schodowych · jakichkolwiek przedmiotów w sposób 
utrudniający przejście 

mandat w wysokości 30 zł 

1) gromadzenie pod zewnętrznymi ścianami budynków ma
teriałów łatwopalnych 

- mandat w wysokości 75 zł 

8) wysypywanie popiolu lub żarzących się węg li w odle
głości mniejszej niż 30 m od budynków drewnianych 
lub materiałów palnych oraz pozostawianie popiolu i w~
gli bez przysypywania z ~emią 

- mandat w wysokości 50 zł 

9) pale nie ognisk, spa lan ie śmieci i od padk ów w obrębie 

budynkó w drewnianych lub w pobliżu materiałów ła
twopalnych 
mandat w wysokośc i 50 zł 

10) pozostawianie 'oN zakładach pracy czyśc iwa do maszyn 
oraz natłuszczonych szmat bez zabezpieczenia ich w 
szcze lnie zamykanych naczyniach blaszanych 
mandat w wysokości 50 zł 

11) gromadzenie w tartakach, stolarniach i innych zakładach 
obróbki drewna wiórów i trocin ponad produkcję dzienną 
mandat w wysokości 70 zł 

12) korzystanie z grzejników i kuchenek elektrycznych w 
pomieszczeniach bez ustawienia ich na ogniotrwałych 

podstawach oraz pozostawienie ich po włączeniu bez 
należytego nadzoru 
mandat w wywkości 50 zł 

13) palenie tytoniu oraz używanie ognia otwartego na stry
chach i w piwnicach oraz w tych~abudowaniach gospo
darskich, w których i'stnieje możliwość spowodowania 
pożaru od otwartego ognia, jak również w zakładach 
pracy w miejscach ustalonych przez kierownictwo za-
k~du . 
mandat w wywkości 50 zł 

1-4) rzucanie nie zgaszonych niedopałków papierosów za-
palek do koszów na odpadki . 
mandat w wysokości 50 zł 

15) rozgrzewanie smoły i asfaltu w kotłach nie zaopatrzo
nych w pokrywę 'oraz w łopatę bez uprzedniego przygo
towania piasku do gaszenia i w odległości mnie jsze j 
niż 10 In od budynków o gniotrwałych, a 30 m od bu
dynków arewnianych 
mandat w wysokości 50 zł 

16) pozostawianie dzieci w okolicznościach umożliwiaj ących 
im wzniecenie pożaru 
mandat w wysokości 50 zł 

17) zawieszanie przewodów elektrycznych bezpośrednio na 
hakach lub gwoździach, owijanie żarówek papierem lub 
tkaniną oraz dokonywanie napraw i przeróbek instala
cji i urządze ń elektrycznych przez osoby n ie posiada
jące do tego właściwych uprawnień oraz naprawianie 
korków (bezpieczników) i stopek 
mandat w wysokości 75 zł 

• 

-

.. 



.. 
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1&) niezaopatrzenie budynków w odpowiedni sprzę t ułatwia
jący zwalczanie pożarów 
mandat w wysokości 70 zł 

19) przejazd przez teren zakładu . pracy (p·lace '-- składowi" 
sko) ciągnikiem bez zabezpieczenia rur wydechoWych ' 
iskrochronami 
mandat w wysokości 100 zł 

P o d s t a wa p r a w n a: art. 29 i 35 ust: 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. V. 
Nr 20, poz. 120) w związku z § 1 usl. 1 pkt 2, 3 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 lipca 
1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu SH: pożarów. lasów, łąk, torfowisk i wrzosowisk (Dz. U. 
Nr 40, poz. 303) oraz § 1 pkt 3 i 4, § 3 pkt l, 2, 3, 7, 8, lO, 11, 12, 16, 17, 21 i § 4 rozp.orządzenia Ministra Gosp.o
darki Komunalnej z dnia 28 sierpnia 1951 r. w sprawie z~pobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów w bu
dynkach oraz na budowach (Dz. U. Nr 49, poz. 360). 

3. Wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przyrody: 

1) nabywanie roślin podlegających ochronie 
mandat w wysokości 50 zł -

2) zanieczyszczanie terenów parków narodo~ych i rezerwa
tów przyrody oraz otoczenia pomników przyrody 
mandat w wysokości 5.0--100 zł w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia 

3) uszkadzanie rosnących w stanie dzikim roślin chrOI)'io
. nych, nie powodujące ich zniszczenia 
mandat w wysokości 30 zł 

4) niszczenie gniazd ptaków; o ile ' dokona.ne zoslało jedno
'razowo 
mandat w wysokości ,30 zł 

5) przebywanie na terenach objętych ochroną, na klórych 
obowiązuje taki zakaz 
mandat w wysokości 30 zł 

6) zrywanie lub usuwanie ze stan'owisk (wykopywanie) ro
snących w stanie dzikim chronionych roślin, dokon y
wane spbrad ycznie 
mandat w wysokości 50 z ł, a jeże li czyn popełniono 

-IN celach zarobkowych - mandat w wysokości 100 zł 

·7) wybi-eranie jaj z gniazd ptasich, dokonywane spora-
dycznie ' 
mandat w wysokości . 30 zł, a jeżeli czyn posiada. cechy 
procederu I ub dotyczy gatunku Wyjątkowo cennego na 
dany m terenie - mandat w wysokości 50 zł 

8) dokonywanie w obiektach podlegających ochronie (parki 
narodowe, rezerwaly przyrody, pomniki przyrody) 
zmian, jak np.: 

a) zrzucanie głazów w górach 
mandat w wysokości 30 zł 

b) niszczenie gleby polegające na zdarc iu jej warstwy 
, na powierzchni do 1 m t 

mandat w wysokości 50 zł 

c) nacinanie kory drze w, obłamywanie gałęzi 

mandat w wysokości 30z1 
d) płoszenie zwierząt 
mandat w wysokości 20 zl 
e) zakłócani-e ciszy na terenach, na których wpiowa

dzono taki zakaz, na obszarach wysokogórskich 
mandat w wys(')kości 20 zł . 
f) zaklócanie ciszy na terenach, na których wprowadzo

no ta ki zakaz, na innych obszarat::h niż Wymienione 
. pod lit. e) 

mandat w wysokości 20 zł 

gl zanieczyszczanie wody, jeżeli nie odbywa się 1-0 spe
sobem przemysłowym na podstawie odpowiednich 
uprawnień 

mandat w wysokości 50 zł 
'1.) niszczenie skał prze'Z rohienie znaków lub .napisow. 

albo przez odłupywanie 
mandat w wysokości 30 zł 

i) niszczenie tworów naciekowych w jaskiniach 
mandat w wysokości 30 zł 
j) obozowanie poza miejscami do tego przeznaczonymi 

mandat w wysok0ści 50 zł 

k) prowadzenie handlu okrężnego w miejscach objętych 
takim zakazem 

mandat w wysokości 50 zł 

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

mandat w wysokości 50 zł 

ł) używanie pojazdów mechanicznych i konnych pind 
drogami wyznaczonymi do tego celu 

mandat w wysokości 30 zł 

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

mandat w wysokości 50 zł 

Podstawa prawna: art. 28 i 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 120' 
w związku z rozporządzeniami, zarządzeniami i orzecze niami wydanymi na podstawie art. 12-15 i 18 wymienione j 
ustawy, a także rozporządzeniami i zarządzeniami utrzy manymi w mocy zgodnie z art. 33- tej ustawy. 

§ 5. J eclnostki organizacyjne resortu leś nictwa i prze
mysłu drzewnego, w którycn i,atrudnione są osoby upraw
nione do nakładania i ściągania grzywien w drodze manda
tu karnego, powinny przekazywać wpływy z mandatów kar
nych na dochody budżetu terenowego właściwych teryto
rialnie prezydiów powiatowych (miejskich w miastach sta
nowiących powiaty lub wyłączonych z województw) rad na
rodowych oraz składać im mies ięczne sprawozdania cyfro
we i krótkie sprawozdania opisowe z przebiegu wymierzania 

kar- mandatowych. Sprawozdania obejmować powinny: ilo ść ' 
mandatów nałożonych, wykroczenia, za jakie je nało,żono, 

i globalną kwotę ściągniętych mandatów. 
§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Prce

mysłu Drzewnego z dnia 29 lipca 1960 r. w sprawie za;>ad . 
stosowania mandatów karnych przez administrację leśną 

(Monitor Polsk( Nr 85, poz. 389). 
§ 7. Zarządzenie wchodzi Vi życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i PrzemysIu Drzew:nego: R. Gesing 

T/oczono l polece nia Prezesa Rcldv Min is trów w Z"kłada' ch Graficznych "Tamka", ,Warszawa, ul. Tawka 3. 

Zum 733 Cena 0,80 zł 


