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Inż. St. Kluitiiak.—Analiza ustawodawstwa agrarnego i wyko
nywanie prac agrarnych.
Pro}, in ż . E. Warchalowski — Baza triangulacyjna m. st. War
szawy (zakończenie).
W iadom ości różne.
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Wspomnienie pośmiertne.
Kazimierz Tomorowicz nie żyje!
Odeszła z widowni życia społecznego, opuściła
szeregi zawodu mierniczego nieprzeciętna jfdnostka,
postać piękna i godna szacunku.
Pomimo podeszłych lat był zawsze młody, pe
łen entuzjazmu i dowcipu.
Wybitna inteligencja, szczerość, prostota i pra
wość charakteru zjednały Mu wie
lu przyjaciół i sympatyków, to
też nietylko w sferach zawodo
wych mierniczych, lecz wogóle
w społeczeństwie, cieszył się dużem uznaniem, biorąc czynny
udział w wielu instytucjach za
wodowych i społecznych.
S. p. Kazimierz Tomorowicz,
mierniczy przysięgły, urodzony
w roku 1898 w Zamojszczyźnie,
kształcił się w Lublinie, studja
miernicze odbył w Pskowie, sto
pień mierniczego przysięgłego
uzyskał w Warszawie. Po ukoń
czeniu studjów mierniczych osie
dla się w Zamościu, gdzie, pracu
jąc w swym zawodzie, oddaje
się jednocześnie z zamiłowa
niem sprawom społecznym, bio
rąc czynny udział w ruchu nie
podległościowym, za co zostaje
aresztowany przez Rosjan i osa
dzony w więzieniu w Lublinie, a następnie wysie
dlony w głąb Rosji. Zamieszkując w Witebsku,
nie zarzuca pracy społecznej: organizuje ochronki,
czytelnie i instytucje dobroczynne. W r. 1908 wraca
do Kraju, osiadając na stałe w Lublinie. Tutaj roz

SOMMAIRE:
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et l ’execution de Iravaux agraires en Pologne.
Prof. ing. E. Warchalowski — La base de triangulation deVarsovie (lin).
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wija szeroko swą działalność kulturalno-społeczną.
Zostaje wiceprezesem Towarzystwa przyjaciół uczą
cej się młodzieży, prezesem Milicji obywatelskiej
w pierwszych dniach niepodległości; obrany radnym
miejskim, zasiada przez pewien czas w Radzie miej
skiej m. Lublina, współpracuje jako wiceprezes w To
warzystwie uniwersytetu robotniczego, organizuje
spółdzielnię wydawniczą „Placówka Lubelska“, w któ
rej zostaje pierwszym prezesem. Jako fachowiec
bierze udział w zakresie swej
specjalności w Komisji Oszczę
dnościowej Moskalewskiego, w
pracach reorganizacyjnych Mi
nisterstwa -Reform Rolnych.
Nie mniej jednak uwagi udzie
lał ś. p. Kazimierz Tomorowicz
sprawom zawodowym mierni
czym: jest on autorem szeregu
dotyczących zawodu memorjałów do instytucyj państwowych.
Ostatnio piastował urząd wi
ceprezesa Związku Mierniczych
Przysięgłych w Warszawie.
W pogrzebie ś. p. Kazimie
rza Tomorowicza, który się od
był dnia 3 sierpnia 1926 r. w
Lublinie, w imieniu Związku
Mierniczych Przysięgłych wzięli
udział członkowie tego Związku
mierniczy przysięgły Józef No
wicki i inż. Kazimierz Sawicki,
składając na grobie wieniec z napisem: „Nieodżałowa
nemu Prezesowi-Związek Mierniczych Przysięgłych".
Cześć Jego świetlanej pamięci!
Z a r z ą d Z w ią z k u

M ie r n ic z y c h P r z y s ią g ty c h .

Niżej podane dwie rozprawy o wykonywaniu prac
agrarnych w Polsce i środkach naprawy otrzymała n a 
sza Redakcja od Komitetu Wykonawczego IV Zjazdu
Delegatów Stowarzyszeń Mierniczych. Prace te zostały
wyróżnione w wyniku konkursu, ogłoszonego przez
wspomniany Komitet Wykonawczy, jakkolwiek niedo
magania wykonywania prac agrarnych oraz wykazanie
środków naprawy różnie są ujęte w rozprawach, to jed
nak w zasadniczych kwestjach poglądy autorów są zgodnC' i wzajemnie się uzupełniają. Przyczyny niedomag a ń tkwią w braku wytycznych przeprowadzania prac
agrarnych, w zbytniej central: zacji, drobiazgowości
oraz niedostatecznem uwzględnienia i w niedocenia
niu czynnika technicznego, odgrywającego decydującą
rolę przy wykonywaniu tych prac.
Rozprawy poniższe niewątpliwie mogą posłużyć
przyczynkiem
do naprawy
warunków przeptowadzania prac agrarnych w Polsce. Inicjatywę Komitetu
Wykonawczego, który, doceniając niedomagania wyko
nywania prac agrarnych,
poświęcił tej
sprawie
dużo uwagi, należy powitać z uznaniem, tem bar
dziej, że odznaczone rozprawy, z obszerną przedmową
Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, będą wy
dane przez Komitet w formacie książkowym.
Redakcja

Wacław Krzyszkowski.
VyiionaniE

prac rgraraych w Polsce i M l i naprawy.
I.

Wstęp.

Wykonanie prac agrarnych, sposób ich prze
prowadzenia, ujęcie w pewien system, oparty na
konkretnych zasadach, stanowi fundamentalną pod
stawę reformy agrarnej i wpływa decydująco na jej
przebieg. Od racjonalnej organizacji wykonania prac
agrarnych, od właściwego ujęcia ich przeprowadze
nia, mającego na względzie całkowity bilans strat
i zysków, dodatnie i ujemne strony całej procedury,
zależy tedy niewątpliwie pomyślny rozwój tych prac.
Władze polskie miały możność zorganizowania
najwięcej dostosowanych do potrzeb kraju - charak
terem i rozmiarami — instytucyj agrarnych, wolnych
od przeżytku i balastu wielowiekowej tradycji. Nie
stety, bezkrytyczne naśladownictwo lub też domoro
słe inowacje, a w następstwie niezliczone ekspery
menty, sprawiły, że znaleźliśmy się w środowisku
nadmiernie rozbudowanej biurokracji, która wskutek
swoistej metody pracy zahamowała rozwój reformy
agrarnej, odstraszając jak ludność, tak i bezpośred
nich wykonawców od przeprowadzenia wspomnia
nych prac.
Sfery miarodajne widocznie nie doce
niają podstawowych niedomagań w organizacji wyko
nywania prac agrarnych oraz skutków takiego wy
konania. Pomimo ujemnych wyników, czynniki urzę
dowe pomijają milczeniem powszechne narzekania
uczestników reformy oraz liczne uwagi i memorjały,
nadsyłane przez wykonawców tych prac; względnie
ich zarządzenia wnoszą jeszcze większy chaos i po
garszają stosunki.
Mimowoli odnosi się wrażenie, że zagadnienie
rozbudowy biurokracji dominuje absolutnie ponad
wszystkie inne, do przeprowadzenia których zostały
te instytucje powołane, że nasi dotychczasowi dzia
łacze w tej dziedzinie nie posiadają zdolności obej
mowania umysłem szerszego terenu działania, niż
teren biurowy.

Niewątpliwie ponosi tu winę Ministerstwo Re
form Rolnych, sl ąd wychodzi inicjatywa wszelkich
projektów ustawodawczych, orąz ustalenie procedury
w załatwianiu spraw; posiada ono zespół fachow
ców z różnych dziedzin, którzy winni przecież mieć
wyrobiony pogląd na rozwiązanie
problematów
agrarnych.
Wszelkie dotychczasowe projekty ustawodaw
cze, oczywiście uchwalone przez Sejm, z dziedziny
reformy agrarnej, przepisy wykonawcze, okólniki,
rokrocznie inaczej ujmowane, posiadają wartość je
dynie eksperymentalną i niewątpliwie są jaskrawym
dowodem dotychczasowej nieudolności Ministerstwa
Reform Rolnych. Ministerstwo Reform Rolnych —
jak to widać z obrad sejmowych — chętnie godziło
się na każdą koncepcję nawet o zasadniczem zna
czeniu, która uzyskiwała przypadkową większość
w Sejmie, w'kutek niewyraźnego stanowiska Mini
sterstwa Reform Rolnych w rozpatrywanej sprawie.Wol
ne zawodowe miernictwa, biorące bezpośredni udział
w tej doniosłej reformie agrarnej, która wskutek swe
go nienormalnie przewlekłego charakteru rujnuje
gospodarstwa wiejskie, powoduje upadek kultury rol
nej, a tem samem zubożenie wsi, pragnie niniejszą
rozprawą zwrócić uwagę opinji społecznej i czynni
ków urzędowych na niedopuszczalne zaniedbania,
dogodne li tylko dla pewnego odłamu ludzi, którzy
w przewlekłem i zawiłem postępowaniu widzą dla
siebie pewne korzyści.
II.

Bezplanowość reformy agrarnej.

Przeprowadzenie reformy agrarnej w Polsce,
mającej kolosalne znaczenie dla całego przyszłego
rozwoju rolnictwa, które, jak wiadomo, jest decydu
jącym czynnikiem w naszym bilansie handlowym,
bezsprzecznie nosi chaotyczny charakter źle pomy
ślanej, dorywczej akcji. Ministerstwo Reform Rol
nych sprowadziło swą rolę do roli biernego obser
watora, bezradnego wobec samorzutnej żywiołowej
akcji i czyniącego raczej wysiłki, aby tę akcję spa
raliżować.
Nic dziwnego, że przeprowadzenie reformy
agrarnej, która obejmuje tak różnorodne dziedziny,
ograniczyło się u nas, wskutek niezrozumienia swej
roli przez Ministerstwo, do technicznego wykonania
zgłoszonej pracy, dlatego też dotąd Ministerstwo Re
form Rolnych nosi charakter instytucji raczej pomia
rowej, aniżeli przeprowadzającej doniosłą reformę
agrarną.
Nasze ustawodawstwo agrarne w małym tylko
stopniu uwzględniło r ajżywotniejsze kwestje reformy
agrarnej i, przedstawiając przygodny splot interesów
możnych partyj—względnie wpływów, nosi charakter
więcej demonstracyjny. Zepchnięto na drugi plan
względy ekonomiczne i gospodarcze, pominięto inte
resy uczestników reformy, pominięto takie zasadnicze
kwestje, jak uzupełnienie karłowatych gospodarstw,
która to kwestja, przy obecnie przeprowadzanej re
formie obejmująca wszystkie dziedziny prac agrar
nych, winna stanowić podstawowe zagadnienie agrarne.
Uzupełnienie karłowatych gospodarstw stoi w ści-
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słym związku z masowem przeprowadzeniem p;ac
scaleniowych, które winny przecież stanowić osta
teczne uregulowanie stosunków w danej miejsco
wości.*)
Ministerstwo Reform Rolnych, zajęte krótko
wzroczną „polityką" przeprowadzania pomiarów zgło
szonych objektów, dotąd nie udzieliło temu zagad
nieniu uwagi, pomimo że Sejm w rezolucji wezwał
Ministerstwo Reform Rolnych do opracowania pro
jektu ustawy o uzupełnieniu karłowatych gospo
darstw. Wprowadzenie w czyn tej najwięcej racjo
nalnej reformy będzie ;'miało decydujące znaczenie
dla akcji scaleniowej, szczególnie na terenie Mało
polski, gdzie bardzo znaczna liczba właścicieli kar
łowatych gospodarstw nie godzi się na komasację
bez równoczesnego powiększenia ich powierzchni.**)
Charakter ustaw agrarnych przesądził ich za
stosowanie, dlatego też po większej części ustawy
te albo nie mogły być wykonane, albo wykonanie
ich nastręczało tyle trudności, że w zarodku
paraliżowało całą akcję agrarną i wysiłki lu
dzi najlepszej woli. Jeżeli chodzi o wykonanie
parcelacji, ma ono cechy najbardziej bezplanowej
akcji agrarnej o charakterze familijnym i rząd dotąd
raczej troszczył się o przejęcie największej powierzch
ni do parcelacji i wydzielenie,działek, niż o ich
urządzenie. Nie zwracano uwagi na to, że bez wy
datnej pomocy ze strony rządu przy zagospodaro
waniu posiadacz skazany będzie jedynie na długo
trwałą wegetację, na egzystencję niezmiernie ciężką,
bez żadnych korzyści dla siebie i państwa. Ze stro
ny rządu nie wykazano zbytniej troski o los tych
bezdomnych rzesz, których siedzibami są nory ziem
ne, względnie namioty. Zamiast pospieszyć z pomocą,
otoczyć opieką nowonabywców. Ministerstwo, po
chłonięte formalistyką, zapomniało nawet o podsta“
wowych obowiązkach wzglądem nabywców—o prze
właszczeniu tytułu własności, pozostawiając osadni
ków w ciągłej niepewności, bez możności korzy
stania z kredytów. Czy w takich warunkach może
być mowa o jakiej kulturze rolnej? Nie mniej bezplanowy i nieracjonalny charakter noszą prace re
gulacyjne, a szczególnie ich przeprowadzenie.
III. Niedomagania ustawodawstwa agrarnego.

Ze wszystkich dziedzin naszego ustawodaw
stwa agrarnego, jeżeli chodzi o ujęcie techniki orga
nizacji pracy, najwięcej niedomaga nasze ustawo
dawstwo, dotyczące regulacyj rolnych, które nasuwa
poważne wątpliwości co do celowości procedury
postępowania.
Procedura postępowania przy różnego rodzaju
pracach, ujęta w ustawach agrarnych, jeżeli chodzi
o zasadnicze kwestje, mało się różni, dlatego też niedo
magania, właściwe jednemu rodzajowi prac, cechować
będą i prace agrarne z innej dziedziny. Zastanowi
my się przeto dłużej nad dotychczasową procedurą
*) Prace urzędów ziemskich.— Bolesław Giliczyński.
**) Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu
budżetowym M. R. R. na rok 1926. Sprawozdawca poseł J. Ka
wecki.

wykonywania prac scaleniowych, które stanowią ka
mień węgielny naszej politykifagrarnej*).;
Nasze ustawodawstwo scaleniowe 1 zasługuje
na szczególną uwagę, powołała go bowiem do ży
cia żywiołowa samorzutna akcja ludności, mającej
swe grunty w szachownicy; pod jej to naciskiem
ukazała się pierwsza nasza ustawa scaleniowa, która
miała uregulować tryb postępowania scaleniowego
i umożliwić scalenie gruntów w wypadku braku
jednomyślnej zgody, względnie zgody większości
na jej przeprowadzenie.
Pierwsza jednak polska ustawa scaleniowa
z dnia 31 lipca 1923 r. w praktyce wykazała tak
dużo braków, że, na podstawie uchwały Rady Mini
strów z dnia 14 lipca 1924 r., Minister Reform Rol
nych wniósł do Sejmu projekt ustawy w sprawie
zmian i uzupełnień w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r.
r. o scalaniu gruntów. W uzasadnieniu do rzeczone
go projektu, który dość trafnie, choć niecałkowicie,
ujmuje dotychczasowe niedomagania w tej dziedzi
nie, Ministerstwo Reform Rolnych konstatuje, że po
trzebę wprowadzenia gruntownych zmian do ustawy
z dn. 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów między
innemi wywołały —
1) zawiłość i przewlekłość trybu postępowania
scaleniowego, ustawa bowiem o scalani ! ' gruntów prze
widuje aż 4 instancje, przez które może przechodzić po
stępowanie scaleniowe, a mianowicie:
a) przygotowawczą — powiatowy urząd ziemski
b) pierwszą — okręgowy .'urząd ziemski lub okrę
gową komisję ziemską,
c) odwoławczą — główną komisję ziemską.
d) kasacyjną — Najwyższy Trybunał Administra
cyjny;
2) nieokreślona ściśle kompelencja powiatowego
urzędu ziemskiego i obarczenie komisarza ziemskiego
czynnościami, które lepiej i prędzej może spełniać mierniczy-komasator;
3) nieodpowiedzialność
geometrów,
faktycznie
przeprowadzających scalenie, za których czynności odpo
wiedzialność spada na komisarza ziem kiego.
Ponieważ praktyka przeprowadzenia scalania grun
tów w trybie dotychczasowym wykazała nader ujemne
rezultaty, bowiem za cały czss istnienia urzędów ziem
skich zostało ukończone na grunci; zaledwie 5,7% spraw
rozpoczętych, a poszczególne sprawy scaleniowe ciągną
się 3 — 4 lata, przeto stało się koniecznością życiową
poddanie szczegółowej rewizji ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów, która — nietylko nie uprościła
poprzedniego trybu postępowania scaleniowego, lecz prze
ciwnie uczyniła go jeszcze bardziej zawiłym i prze
wlekłym.

Proponowane przez Ministerstwo Reform Rolnych
zmiany w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. zostały oparte
na następujących zasadach:
1)
na pierwsze miejsce został wysunięty czynnik
gospodarczy, czynniki zaś formalno-prawny i techniczny
uwzględnione zostały o tyl
o ile to jest niezbędne dla
legalnego i trwałego załatwienia scalenia;

*) Komasacja gruntów wiejskich. Zdzisław Ludkiewicz.

2) całkowite postępowanie scaleniowe winno trwać
nie dłużej nit jeden sezon, to jest rozpoczynać się ra
wiosnę i kończyć bezwzględnie zaraz po żniwach roku
następnego;
3) koszty przeprowadzenia scalenia winny być
możliwie male.
Zgodnie z wymienionemi zasadami, projektowane
zmiany w ustawie o scalaniu gruntów między innemi
przewidują:
A) odciążenie w dotychczasowej pracy komisarza
ziemskiego; w tym celu cały szereg czynnos'ci, które do
tąd spełniał komisarz ziemski, jak ustalenie tytułów po
siadania, zebranie dowodów do ustalenia tytułów wła
sności uczestników scalenia, przeprowadzenie klasyfikacji
i oszacowania gruntów, sporządzenie projektu nowych kolonij i t. d„ zostaje powierzony mierniczemu-komasatorowi’
B) całkowitą odpowiedzialność mierniczego-komasatora za wykonane przez niego czynności;
C) uproszczenie typu postępowania scaleniowego
przez ustanowienie powiatowych komisyj ziemskich jako
pierwszej instancji oraz powierzenie rozpatrywania odwo
łań od orzeczeń [-ej instancji okręgowym komisjom ziem
skim, których orzeczenia mają być ostateczne i podlegać
natychmiastowemu wykonaniu; orzeczenia okręgowych
komisyj ziemskich będą zaskarżalne do Najwyższego Try
bunału Administracyjnego*)

Istotnie, największe zło dotychczasowego postę
powania scaleniowego stanowi zawiłość, przewlekłość
i nadmierna formalistyka urzędów ziemskich. Tylko,
okazuje się, Polska może sobie pozwolić na taki
absurdalny zbytek, jak prowadzenie postępowania
scaleniowego przez 5 instancyj: (1) komisarz ziemski,
względnie powiatowy urząd ziemski, 2) mierniczy
przysięgły, 3) okręgowy urząd ziemski, względnie
okręgowa komisja ziemska, 4) główna komisja ziem
ska, 5) Najwyższy Trybunał Administracyjny). Ponad
to w dzielnicach, posiadających kataster gruntowy,
wchodzą w grę urzędy katastralne, które stanowią
ciąg dalszy instancyj, zainteresowanych w reformie
agrarnej. Nic dziwnego, że przy takim trybie postę
powania jest to najodpowiedniejsze pole do pcpisu
dla naszej biurokracji, lecz dla ludności, pragnącej
usunąć jedną z najcięższych dolegliwości drobnych
gospodarstw, ten stan rzeczy jest zabójczy i rujnuje
kompletnie te gospodarstwa rolne, właściciele któ
rych mieli nieszczęście zgłosić swe grunty pod
opiekę urzędów ziemskich.
Przeglądając odnośne ustawy komasacyjne
państw zaborczych, widzimy, że tryb przeprowadza
nia prac komasacyjnych był mniej zawiły i przewi
dywał najwyżej trzy instancje w postępowaniu scaleniowem. W b. zaborze pruskim powierzono te
prace komisjom generalnym. Komisja generalna pro
wadzi poszczególne komasacje przez komisarzy,
względnie przez tak zwane kreisvermittelungs Behorden, władze miejscowe, mianowane przez sejmik
powiatowy i zatwierdzone przez komisję generalną,
instancją drugą (wyższą), ostateczną w sprawie komasacyj jest tak zwany Oberlandskulturgericht w Berlinje. Ponad nim stoi Sąd Rzeszy (ustawodawstwo
*) Sejm. Druk JsT» 1534.

komasacyjne pruskie przewiduje również komasację
samorzutną, bez jakiegokolwiek udziału władzy, za
twierdzoną jednak przez komisję generalną).
Ustawodawstwo galicyjskie w zupełności za
wiodło pokładane w nim nadzieje i ilość przepro
wadzonych prac jest znikomo mała; ustawodawstwa
scaleniowego b. Królestwa Kongresowego właściwie
nie było, procedurę komasacyjną określała dorywczo
Instrukcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia
11 kwietnia 1911 roku; pomyślnie rozwijała się nato
miast samorzutna komasacja*).
Ustawodawstwo rosyjskie — „Prawo o urzą
dzeniach agrarnych" z dnia 29 maja 1911 r.— prze
widywało trzy instancje w postępowaniu agrarnem:
1-sza powiatowa komisja urządzeń rolnych, II-gubernjalna komisja urządzeń rolnych, lll-komitet urzą
dzeń rolnych przy Głównym Zarządzie Rolnictwa
i Urządzeń Rolnych. Decyzje tych trzech instancyj
są ostateczne i zaskarżane być nie mogą. Trzeba
zauważyć, że w Rosji nie było instytucji mierniczych
przysięgłych i pomimo dużego zakresu kompetencji
mierniczego, nie stanowił on czynnika samodzielnego-instancji, jak to ma miejsce obecnie w Polsce. Stołypinowska reforma w Rosji przeprowadzana była
w nieznanem dotąd tempie, na skalę olbrzymią,
o wynikach imponujących, dlatego też winniśmy
stamtąd czerpać materjał informacyjny i wytyczne
organizacji, tem bardziej, że reforma agrarna (regu
lacje rolne) na szerszą skalę jest przeprowadzana
właśnie w b. zaborze rosyjskim.
Pomyślny rozwój prac agrarnych w Rosji tłu
maczy się właściwą organizacją wykonywania prac
agrarnych:
przedewszystkiem przy wykonywaniu
tych prac uwzględniano czynnik techniczny i gospo
darczy, u nas zaś odwrotnie wykonywanie prac re
gulacyjnych traktowane jest jako zagadnienie for
malno-prawne. Wskutek właśnie takiego ujmowania
sprawy oraz powierzenia pieczy nad przeprowadze
niem reformy aż pięciu, względnie więcej, instancjom,
zagwożdżono reformę agrarną, a w szczególności
scalanie gruntów.
Do braków naszego ustawodawstwa agrarnego
należy również zaliczyć ograniczenie uprawnień
mierniczego przysięgłego, którego rolę początkowo
sprowadzono do roli wykonawcy zleceń**) i jedynie
ujemne wyniki prac zniewoliły czynniki decydujące
do pewnych ustępstw i rozszerzenia zakresu kom
petencji mierniczych. Mierniczy nie jest tylko tech
nikiem, jest on czynnikiem najwięcej twórczym przy
reformie agrarnej, przeto i zakres jego kompetencji
winien być możliwie większy.
Zdzisław Ludkiewicz w pracy swej „Komasacja
gruntów wiejskich" zaznacza, że przy komasacji
w Rosji, a także na Litwie, Rusi i w Królestwie
Kongresowem, rola geometry była bardzo znaczna.
Istotnie mierniczy z głosem decydującym był repre
zentowany
we wszystkich
trzech
komisjach.
Mierniczy też, a nie kto inny, przygotowywał prace
*) Komasacja gruntów wiejskich. Zdzisław Ludkiewicz.
**) Przegląd Mierniczy Nr. 3 (20) Kok. 1920. O uzupeł
niającej ustawie scaleniowe/.
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scaleniowe, mierniczy je przeprowadzał.
Nic tedy
dziwnego, że otrzymano takie imponujące wyniki.
Prace scaleniowe obecnie z reguły są wykony
wane przez mierniczych przysięgłych, których usta
wa scaleniowa określa jako „przeprowadzających
scalenie",
a
rozporządzenie wykonawcze jako
„prowadzących prace scaleniowe1*. W rzeczywisto
ści zaś prace są przeprowadzane bardzo skompli
kowanym trybem, wchodzi tu bowiem w grę jesz
cze komisarz ziemski, względnie urząd ziemski,*)
który też przeprowadza scalenie i jest, choć niefortunnie pomyślaną, jednak bezsprzecznie instancją
wyższą. Tajemnicą jest dotąd, kto właściwie prze
prowadza scalenia, kto jest za te czynności odpo
wiedzialny. Niepotrzebnie wmieszani zostali w „prze
prowadzenie scalenie* mierniczy przysięgły i komi
sarz ziemski, którego rola, stosownie do ustawy,
sprowadza się do „przesyłania" akt, „dołączania11
do akt mierniczego przysięgłego i „stwierdzania na
miejscu" i t. p.; inaczej mówiąc, komisarz ziemski
jest na miejscu prac scaleniowych piątem kołem
u wozu, opóźniającem przez biurokratyczne „stwier
dzanie", „przesyłanie", „dołączanie" naturalny bieg
robót. Stwierdzić, dołączyć i przesłać (podrzędne
czynności przy scalaniu gruntów) może ustawowo
odpowiedzialny za swe czynności mierniczy przy
sięgły, względnie rada uczestników scalenia.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1925 r. (art. 31 uzu
pełnionej ustawy o scalaniu gruntów) jest cenną
z jednego względu, wyjaśniła ona bowiem urzędom
ziemskim, że nie są one powołane do załatwiania
zawiłych spraw tytułów własności, — dziedzina ta
pozostanie nadal wyłącznie w kompetencji sądów,
odpada więc najbardziej ważki argument zwolenni
ków utrzymania dotychczasowego biurokratycznego
trybu załatwiania spraw miejscowego charakteru
przez instancje wyższe. Nie ulega wątpliwość', że
komasacje są czynnością o charakterze technicznogospodarczym wybitnie miejscową i, jeżeli dokony
wane w toku postępowania scaleniowego czynności
nie przesądzają tytułów własności*"), nic nie stoi na
przeszkodzie, by przy pracach tych wszelkie czyn
ności mierniczego, kwestjonowane przez intereso
wanych, były przedmiotem decyzji instancyj, najbli
żej położonych od danego terenu. Zrozumiałą jest
rzeczą, że przy scalaniu gruntów stosowany jest
w wielu wypadkach przymus, lecz skoro ta zasada
uznana została przez ciała ustawodawcze, to nie
ulega wątpliwości, iż wszelkie pretensje zaintereso
wanych w postępowaniu scaleniowem, nie dotyczą
ce tytułu własności — a więc o charakterze gospo
darczym— lepiej i prędzej załatwią w dwu instancjach
instytucje lokalne przy współudziale czynników sa-

*) Instancje te obsadzone są siłam i komisarskiemi nawet
z n ższem wykształceniem (w liczbie 10). Sprawozdanie Komisji
Budżetowej o preliminarzu budżetowym Ministerstwa Reform
Rolnychna rok 1926. Sprawozdawca poseł Józef Kawecki. Str. 5.
**) art. 31 uzupełnionej ustawy o scalaniu gruntów
z dn. 31 lipca 1923.

morządowych*); w takim wypadku orzeczenia wyż
szej instancji podlegają natychmiastowemu wykona
niu, z pozostawieniem interesowanym instancji ka
sacyjnej, jaką jest Trybunał Administracyjny. Zdzi
sław Ludkiewicz w pracy swej „Komasacja gruntów
wiejskich", w dziale „wytyczne organizacji koma
sacji gruntów", konstatuje, że
należy mieć organ o silnej, stanowczej władzy, który
mógłby przechodzić do porządku dziennego nad wszelkiemi tarciami i trudnościami, wynikającemi z charakte
ru chaotycznego korporacji prowadzących komasację gos
podarzy, który miałby także możność przechodzenia do
porządku dziennego nad temi zazębieniami, występującemi w akcji komasacyjnej, jakie wynikają ze stosowa
nia zbyt wielkiej precyzji w ochronie praw poszczegól
nych zainteresowanych.

W jednym z artykułów Przeglądu Miernicze
g o **) stwierdza się, że głównym hamulcem, tamu
jącym wszelkie przejścia od szachownicy do scala
nych działów, jest Główna Komisja Ziemska, w któ
rej od otrzymania aktów sprawy z okręgowej komisji
do wydania decyzji przez G. K. Z. upływa od jed
nego do dwu lat. Z wyników prac Głównej Komisji
Ziemskiej za rok 1925***) istotnie widać, że pomimo
wytężonej pracy nie jest ona w stanie podołać na
wałowi bieżących spraw.
Wicemarszałek Sejmu J. Poniatowski, gorący
zwolennik decentralizacji dokonywania prac agrar
nych, stwierdza****), iż
przyjrzenie się bliżej tokowi pracy dokonywanej koma
sacji gruntów poucza nas w sposób zupełnie niewątpliwy,
że bez zbliżenia się do wsi niepodobna spodziewać się
uzdrowienia dotychczasowych stosunków.
Wszędzie tam, gdzie przeprowadzano poważne re
formy społeczne, decentralizacja pracy była należycie za
chowana. Jeżeli polskie urzędy na każdym kroku szwan
kują w swojej pracy, to niewątpliwie w olbrzymiej mierze
z tego powodu, że centralizacja posunięta jest za daleko.
Sejm, pomimo wielokrotnie powtarzanych narzekań na
daleko posuniętą biurokrację i centralizację, niestety zbyt
mało ma odwagi w zmienianiu dotychczasowych stosun
ków. B ąd źny przynajmniej w, tej sprawie dość śmiali,
odważmy się powierzyć rozstrzygnięcie w pierwszej in
stancji komisjom scaleniowym miejscowym i jestem prze
konany, że reforma ta da w najbliższym okresie czasu
*) W b. zaborze pruskim bez zgody sejmiku powiato
wego, względnie magistratu — projekt komasacji nie mógł byc
zatwierdzony (Komasacja gruntów w b. zaborze pruskim. Z d z i
sław Ludkiewicz). W Rosji pomoc rolnicza dla kolonistów od
dana była niemal całkowicie ziemstwom. (Komasacja i praca
kulturalna u nas.— W ładysław Grabski)**) P r z e g l ą d M i e r n i c z y Nr. 3(8) — Krytyka projektu
zmian do ustawy o scalaniu gruntów; wniesionego na Sejm przez
Komisję Reform Rolnych. Ponadto szczegółową krytykę usta
wodawstwa scaleniowego zawiera Nr. 5 z r. 1924 i Nr. 3 z ro
ku 1926 P r z e g l ą d u M i e r n i c z e g o .
;•:•**) N a i stycznia 1925 r. spraw z lat poprzednich w biu
rze G. K. Z. pozostało 540, w ciągu r. 1925 wpłynęło 876, czyli
razem do rozstrzygnięcia w r. 1. '25 było 1416. Ponieważ zaś
rozstrzygnięto w tjm r ku 679 i 13 załatwiono przez biuro G.
K. Ź. na 1 stycznia 1926 pozostało więc spraw nierozstrzygnię
tych 724 (Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu bu
dżetowym M. R. R. na r. 1926. Sprawozdawca — poseł Józef
Kawecki.
»***) Stenogram przemówienia w Sejmie z dn. 17/1111925.
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skutki zadawalające i przyśpieszy niezmiernie tryb dzia
łania. Niema istotnie żadnego powodu, dla którego m'elibyśmy żywić daleko idący brak zaufania do naszego
społeczeństwa. Przecież dla wszystkich jest rzeczą oczy
wistą, że wszędzie tam, gdzie powierzono samorządom
pewien zakres działania, naogół wywiązywały się z tego
instytucje samorządowe lepiej, niż organy administracyj
ne Państwa.
Jest rzeczą zrozumiałą, że zainteresowany stan ad
wokacki z dużem niezadowoleniem przyjmuje inicjatywę
rozstrzygania spraw komasacyjnych w instancjach niż
szych, z nadzwyczajnem nawet oburzeniem traktuje za
kończenie postępowania scaleniowego w komisji okręgo
wej i niedopuszczenie tych spraw do Komisji Głów nej,
w której t> komisji olbrzymia część zarobków adwokac
kich musiałaby ustać. Sądzę, że ten powód nie może być
rozstrzygający dla odrzucę.,ia komisji niższego rzędu.

Jak wiadomo, ustawa (nowela) z dnia 18 gru
dnia 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień w usta
wie z dnia 31 lipca 1923 r. nie usunęła zasadniczych
niedomagań i braków, o których mowa była wyżej,
a nawet w niektórych wypadkach wprowadziła nową
zbędną formalistykę, a wskutek tego spotęgowała
biurokratyzm oraz przewlekłość w przeprowadzeniu
prac scaleniowych.*)
Nie może być więc mowy
o jakiemkolwiek przyśpieszeniu tempa prac przy
utrzymaniu dotychczasowego, przewidzianego uzu
pełnioną ustawą scaleniową trybu postępowania. Re
wizja dotychczasowego ustawodawstwa scaleniowego
oraz serwitutowego, ujmującego w podobny sposób
przeprowadzenie prac, jest naglącą koniecznością.
IV.

Biurokratyczny tryb wykonywania prac agrarnych
i jego skutki.

Zainteresowane w akcji agrarnej czynniki bez
spornie stwierdzają, że postępowanie agrarne, ze wzglę
dów społecznych i gospodarczych winno być możli
wie krótkie. Tak np- Ministerstwo Reform Rolnych
w uzasadnieniu do projektu noweli scaleniowej
stwierdza, że postępowanie scaleniowe winno trwać
nie dłużej niż jeden sezon, to jest rozpoczynać się
na wiosną i kończyć bezwzględnie zaraz po żniwach
roku następnego. Przy dotychczasowej jednak pro
cedurze szybkie zakończenie postępowania agrarne
go jest fizycznie niemożliwe. Inż. K. Kasiński kon
statuje, że w obecnych warunkach parcelacja trwa
3 —4 lata, komasacja 3l/2—5 lat, likwidacja serwitu
tów 3—4 lata.**) Są to niewątpliwie skutki nadmier
nej formalistyki, zbyt biurokratycznego załatwiania
spraw, które to cechy są charakterystyczne dla każ
dej instytucji o niewspółmiernie licznym aparacie
urzędniczym, co ma miejsce w Ministerstwie Reform
Rolnych i jego agendach.
Okazuje się, że niewłaściwie rozbudowany
urząd państwowy, który wgląda w szczegóły i wykonywuje drobiazgową kontrolę w całej rozciągłości,
jest wielkiem niebezpieczeństwem dla państwa,
*) P r z e g l ą d M i e r n i c z y Nr. 3 (20) — O uzupełniającej
ustawie scaleniowej.
**) I n t y n i e r j a R o l n a Nr. 3, rok 1926.

gdyż staje się największym hamulcem, nie mogąc
się uporać z wykonaniem swych prac, ani dostoso
wać do innego tempa wydajności, nie mogąc więc
sprostać zadaniu. Działalność j?go staje się dla spo
łeczeństwa nadzwyczaj uciążliwa, przewlekła i bardzo
kosztowna. Wicermrszałek Sejmu J. Poniatowski
konstatuje, że
komasacja, trwająca kilka lat, powoduje taki stan zubo
żenia wsi, jaki powoduje nawałnica wojenna, boć wciągu
kilku lat poszczególni posiadacze nie są pewni swego
stanu posiadania, nie wiedzą dokładnie, któr; działki
uprawiać mogą, nie są w stanie normalnie prowadzić na
wożenia i uprawy roli. Ten stan można śmiało porów
nać ze zniszczeniem wojennem*).

W takich więc okolicznościach, przy systematycznem niszczeniu gospodarstw wiejskich, ma postę
pować gospodarcza odbudowa wsi polskiej, która
w podobnych warunkach potrwałaby najmniej lat
sto. Polska nie może sobie pozwolić na taki zbytek.
Świadome więc tolerowanie dotychczasowego stanu
rzeczy jest wprost karygodne. Ministerstwo Reform
Rolnych, pogrążone w morzu papierów**), widocznie
nie zdaje sobie sprawy, że przy zachowaniu dotych
czasowego trybu postępowania agrarnego nie będzie
w stanie przyśpieszyć reformy, a może ją nawet
zaprzepaścić. Statystyczne dane wyników prac Mini
sterstwa Reform Rolnych najdobitniej to potwier
dzają. W roku 1925 ogółem było do wvkonania:
scalania gruntów o powierzchni 1 540 460 ha, z cze
go na gruncie ukończono zaledwie 67 461 ha\ przy
musowej likwidacji serwitutów— 54 572 ha, z czego wy
konano 1 641 ha. Podział wspólnot ogólnych—7 257 ha,
z czego wykonano 108 ha) podział wspólnot gromadz
kich—27330 ha, z czego wykonano 1 040 ha; zamiana
gruntów 3 727 h i z czego wykonano 135 ha***). Mi
nisterstwo Reform Rolnych nie jest nawet w stanie
zużytkować preliminowanych rokrocznie wydatków
(jedyne wyjątkowe ministerstwo) z powodu zatamo
wania prac przez własną biurokrację; w takich wa
runkach wysiłki był/ raczej skierowane ku jej roz
budowie. Samo zestawienie wydatków Ministerstwa
Reform Rolnych na okres budżetowy 1925 dosadnie
ilustruje działalność Ministerstwa. Wydatki te wyno
szą: zarząd centralny 901 502 zł, urzędy ziemskie
4 272 515 zł- Nadzwyczaj natomiast skromne wy
datki widzimy pod rubryką parcelacja i osadnictwo,
wynoszą one 314 542 zł- wobec preliminowanych
1 197 600 zł.; komasacja 1406 201 zł. wobec preli
minowanych 3 220 000 zł.; likwidacja serwitutów
82 674 zł. wobec preliminowanych 597 300 zł-; drobne
regulacje 4 988 zł. wobec preliminowanych 74 200 zł.
Pomoc kredytowa przy pracach komasacyjnych wynio
sła 1 303 C00 wobec preliminowanych 6 370 000 zł.***)
Zestawienie zaś porównawcze sum, uchwalonych
w budżetach, z ich wykonaniem za czas od 1/7 1919 r.

*) Stenogram z dnia 17 marca 1925 r. Sejm.
**) Minister Reform Rolnych o reformie agrarne] Prze
gląd Mierniczy Nr. 7 (24).
***) Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu
budżetowym M.R.R. na rok 1976 Sprawozdawca poseł J. Kawecki.
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do 31/XII 1925 r. wykazuje, że z preliminowanych na
p r a c e regulacyjne 16 550 285 zt. wydano 5155 620 zł..
Z powyższego widzimy, że Ministerstwo Reform Rol
nych większą część wydatków zwyczajnych zużywa
na uposażenie swego własnego personelu. Powyższe
zestawienia stanowią bardzo ciekawą ilustrację cało
kształtu działalności nadmiernie rozbudo wanej insty
tucji, która w takich wypadkach oczywiście nie jest
w stanie wykorzystać preliminowan/ch wydatków
na wykonanie właściwych
prac; przeprowadza
się w ęc podstawowe meljoracje*) i zbytkow
ne a mało wartościowe pod wzg'ędem technicz
nym pomiary.
Natomiast
zaległości są kolo
salne: kilkuletnie zaleg^ści przy parcelacji w postaci
nieprzewłaszczenia znacznej większości nowonabytych parcel i minimalny postęp prac regulacyj
nych (za okres siedmioletni wykonano prac sca
leniowych, i to nie definitywnie, na powierzchni
149 366 ha. wobec zgłoszonych do scalania 1 256 898
ha**), takież wyniki wykazuje akcja likwidacji ser
witutów, podział wspólnot i t.p. prace urzędów ziem
skich. Przytoczone niżej fragmenty z przemówień
w Sejmie dobitnie określają przyczyny rzeczonych
niedomagań.
Nie brak kredytów tamuje rozwój prac, l?cz czyn
niki natury prawnej i o-ganizacyjnej oraz widocznie brak
sił, któreby były zdolne da przeprowadzenia w należnem
tempie tego rodzaju prac około przebudowy ustroju
rolnego***).
Przepisy wykonawcze do ustaw są tak drobiazgo
we i tyle stwarzają trudności, że najlepsze chęci są
unicestwione, że właściciele gruntów, by uniknąć trud
ności w urzędach ziemskich, wolą zawierać 30-letnie
kontrakty dzierżawne, że najlepsze ustawy nie pomogą,
jeżeli aparat wykonawczy będzie nieudolnie te ustawy
wykonywał, jeżeli naczelne władze danego urzędu nie
potrafią w porę zmienić przepisów w ten sposób, ażeby
myśl pracodawcy mogła s ę wcielić szybko w czyn. Niedość jest mieć urzędy ziemskie, armję urzędników, dać
tym urzędnikom ustawy****)..

Taki stan rzeczy nie może dodatnio wpłynąć
na rozwój reformy agrarnej, zniechęca bowiem lud
ność wiejską, która, mając na uwadze tę długotrwa
łą rujnującą ja operację, woli wyczekiwać, rezyg
nując z późniejszych korzyści. Nie pomogą w ta
kich warunkach żadne konferencje uświadamiające,
nie pomogą wydawnictwa popularne, wystarczą
przecież fakty. Zbyt biurokratyczny przewlekły cha
rakter wykonywania prac oddziaływa również ujem
nie na kształtowanie się cen za wykonanie tych
prac. Koszta pracy, która jest wykonana trybem
kilkakrotnie dłuższym, niż to powinno mieć miejscemuszą być oczywiście znacznie wyższe od kosztów
normalnych.
V.

Techniczne wykonanie prac agrarnych.

Nieodpowiednia organizacja technicznego wy*) W edług ostatnich konkretnych projektów M. R. R.
ma przystąpić nawet do prac kanał zacyjno-meljoracyjnych najbllższ-j okolicy Warszawy. (£xpose ministra skarbu p Klar era w Sejmie dn. 20 września r. b.
**) P r z e g l ą d M i e r n i c z y Nr. 5 (10). Rozwój prac komasacyjnych.
***) Sejm. Stenogram przemówienia posła Wł. Ostrow
skiego, sprawozdawcy preliminarza budżetowego M. R. R. na
rok 1925.
****) Sejm. Stenogram przemówienia posła J. Kaweckie
go 1026 r.

konania prac agrarnych najwięcej skomplikowała
procedurę wykonania tych prac, uniemożliwiając
właściwy ich rozwój. W tej dziedzinie do dziś pa
nuje kompletny chaos, a liczne dotąd uprawiane
eksperymenty wprowadzają jedynie zam ąl
Obecna organizacja technicznego wykonania
prac agrarnych jest w każdym bądź razie pomy
słem domorosłym i stanowi coś pośredniego mię
dzy miernictwem upaństwiowionem a wolnozawodowem. Ministerstwo Reform Rolnych, mając na
uwadze małą stosunkowo wydajność pracy swego
personelu technicznego i jej nieopłacalność, dotąd nie
stety nieujawnioną*), zdecydowało się wykonać prace
agrarne przez mierniczych przysięgłych, ogranicza
jąc jednakże przysługujące ostatnim z mocy ustawy
uprawnienia i sprowadzając zakres tych uprawnień
do minimum przez ustanowienie nad mierniczym
najściślejszej kontroli, nad przeprowadzeniem któ
rej czuwa 305 techników mierniczych**). Ponadto
Ministerstwo Reform Rolnych zażądało od mierni
czych przysięgłych wykonywania iicznych niepłat
nych czynności, zażądało meldowania o wszystkich
swych czynnościach, wykonanych i niewykonanych
(pomimo, że sprawozdania z tych prac przesyła
również komisarz zemski), o swym personelu tech
nicznym, o jego kwalifikacjach, o terminie przyję
cia, kontrolując ich umowy z prywatną klientelą,
przyjmując lub zatwierdzając te umowy, normując
terminy wykonania prac i pobrania należności, żą
dając przedstawienia wszystkich notatek polowych
i potocznych obliczeń, wreszcie zabroniło rozpoczy
nać jakiekolwiek prace bez uprzedniego zameldo
wania o ich rozpoczęciu. Innemi słowy Minister
stwo uczyniło wszystko, co mogłoby zbiurokratyzo
wać wykonywanie prac agrarnych przez mierniczego
przysięgłego, by zrobić z niego urzędnika państwo
wego, który ma czynić zadość (niewiadomo z jakie
go tytułu) najmniej uzasadnionym żądaniom, w prze
ciwnym bowiem razie Ministerswo Reform Rolnych,
nie uciekając się do żadnych komisyj dyscyplinar
nych, zabroni mierniczemu przysięgłemu wykony
wania prac (art. 10, uzupełniona ustawa z dn. 31
lipca 1923). Ma to być wolny zawód mierniczych
przysięgłych, któremu przysługuje prawo używania
pieczęci z godłem państwa, którego dowody posia
dają znaczenie dokumentu urzędowego (?). W ja
kim celu ustala się szumne tytuły i uprawnienia,
skoro następnie uniemożliwia się sprawowanie nor
malnych funkcyj? Nic dziwnego, jeśli w takich wa
runkach znaczny procent mierniczych przysięgłych nie
angażuje się w pracach pomiarowych, związanych
z reformą agrarną, fl mało uświadomione czynniki
rządowe ustawicznie twierdzą, że prace agrarne nie
postępują z powodu braku sił technicznych. Nienor
malny i do dziś nieuregulowany stosunek między
M. R. R. a mierniczemi przysięgłymi, który cechuje
*) Z tego też powodu przy rozprawach nad prelimina
rzem budżetowym M. R. R. Komisja sejmowa sprzeciwiła się
nieuzisadnionym redukcjom personelu technicznego okręgowych
urzędów ziemskich w r. 1923.
**) Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu
budżetovym Ministerstwa Reform Rolnych na r. 1926. Sprawoz
dawca poseł Józef Kawecki. Str. 5.
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przedewszystkiem nierozgraniczenie kompentencyj,
powoduje stałe komplikacje.
Jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą, w jakim
celu urzędy ziemskie żądają przedstawienia pierworysu, aż dwuch planów oraz wszystkich z nim związa
nych potocznych obliczeń, szkiców, notatek i t. p.
Urzędy ziemskie — gorliwie zbierające wszelką ma
kulaturę — prędko zmuszone będą z tej akcji zre
zygnować, nie pozwoli im bowiem na nią choćby
szczupłość pomieszczeń. Pierworys
i wszystkie
z nim związane obliczenia winny się znajdować
w kancelarji mierniczego przysięgłego; często klien
ci po wydaniu im planów żądają wyjaśnień, uzu
pełnień i t. p., lecz ku zdziwieniu ich mierniczowie
ani informacyj udzielić, ani żadnych czynności, opie
rających się na pracach dokonanych, wykonać nie
są w stanie, albowiem akta znajdują się w urzędzie
ziemskim. Niemało kłopotu sprawia wydostanie ope
ratu z urzędu, szczególnie gdy siedziba urzędu znaj
duje się w innej miejscowości niż siedziba mierni
czego. Plan, składany urzędom ziemskim, zawiera
wszystkie dane geodezyjne, niema więc powodu do
gromadzenia zbędnej dla urzędu makulatury, będącej
w każdym bądź razie cudzą własnością.

obwodnicy, wymagane przez urzędy ziemskie, a często
niemożliwe do przeprowadzenia, są pozbawione
jakiegokolwiek znaczenia.
Potwierdza to w zu
pełności praktyka: m erniczy po kilkuletniej przer
wie w pracach, co przy dotychczasowym trybie
prac bardzo często ma miejsce, chcąc utrzy
mać wymagany Instrukcją Techniczną Ministerstwa
Reform Rolnych stopień dokładności zdjęć obwo
dnicy, zmuszony jest ponownie utrwalać granicę
i przeprowadzać jej pomiar. Wydawałoby się więc,
że wszelkie pomiary, wykonywane dla celów agrar
nych, zgodnie z wymogami geodezji, z uwzględ
nieniem ogólnych wytycznych instrukcji technicznej,
dające dopuszczalne cdchyłki w pomiarach craz obli
czeniu powierzchni ogólnej i poszczególnych, nie
będą kwestjonowane. Niestety, tak nie jest. Wydziały
techniczne urzędów ziemskich, nie wnikając w istotę
tej sprawy, czynnościom swym niczem nieuzasad
nionym nadały wprost sportowy charakter. Znaczny
procent prac i dowodów pomiarowych musi być po
prawiony, względnie uzupełniony, przez mierniczych
przysięgłych pod groźbą zakwestjonowania i odrzu.
cenią danej pracy, a nawet pozbawienia uprawnień

Rewizje prac i dowodów pomiarowych mierniczych
Wartość techniczna prac i dowodów pomiaro przysięgłych przez urzędy ziemskie.
wych, wykonywanych w związku z reformą agrarną.
Prace i dowody pomiarowe, wykonywane
Pomiary, dokonywane w związku z reformą agrarną, w związku z reformą agrarną przez mierniczych
mają znaczenie pomiarów lokalnych o charakterze przysięgłych, przez nich podpisane i opatrzone pie
gospodarczym i sprowadzają się do ustalenia po częcią z godłem Państwa, przyjętym dotąd zwycza
wierzchni ogólnej oraz wyznaczenia poszczególnych jem podlegają szczegółowej rewizji urzędów ziem
działów. Punktami oparcia przy tych pomiarach są skich, dokonywanej przeważnie przez techników
kopczyki z kołkami (5 cm. średnicy i 1 m. długości) o n epełnych kwalifikacjach mierniczych*). W takich
na obwodnicy, zapomocą których utrwala się gra warunkach nic dziwnego, że żąda się powodzi uzu
nice. Znaki te są oczywiście krótkotrwałe i po pełnień oraz wypisywania na planach i innych do
przerwie kilkuletniej (około 2 łat) mierniczy nie wodach przeróżnych nonsensów, jak np. powierzchni
znajduje zazwyczaj kołków, kopce zaś zatracają swą ze współrzędnych, powierzchni z domiarów, żąda się
formę a nawet zanikają; nie pomogą tu oczywiście wypisywania fikcyjnych współrzędnych, byleby uczy
materjały trwałe, ułożone na powierzchni ziemi do nić zadość osobliwym wymogom urzędów ziemskich,
koła kołka i przysypane warstwą ziemi 50 cm. grubą żąda się tworzenia niezliczonej ilości oddzielnych
(wysokość kopca). Znaki te nietylko nie posiadają objektów i dołączenia fikcyjnych dat przy jednym
żadnej wartości technicznej, lecz, co gorsze, nie obszarze pomiarowym, pomimo że § 84 Instrukcji
spełniają nawet najelementarniejszego przeznacze Technicznej M. R. R. głosi, iż dane geodezyjne,
nia— nie utrwalają granicy. Wchodzi tu w grę po umieszczone na pierworysie i planie, należy uważać
śpiech wykonywania prac agrarnych, co oczywiście za dostateczne, jeżeli za ich pomocą można zawsze
odbija się na jakości znaków granicznych i na do wyznaczyć na gruncie granice każdej nowoutworzo
kładności pomiarów.
Pomiary tedy oraz plany,
nej parceli. Wreszcie żąda się sporządzania skom
wykonywane w związku z reformą agrarną, wbrew plikowanych rejestrów, segregowania powierzchni
mylnym przypuszczeniom niewtajemniczonych, bę poszczególnych
właścicieli,
posiadających swoje
dą mogły być wykorzystane jedynie jako podkład grunty z różnych tytułów, aktów, hipotek i t. p.,
szkicowy dla późniejszych
ścisłych
pomiarów.
a które to powierzchnie, wskutek nieujawnionych
Wartość pomiarów stoi w ścisłym związku z ja nigdzie zmian w posiadaniu, nie odpowiadają żadne
kością i ścisłością ustawianych znaków pomia mu z przedstawionych tytułów własności; dowody
rowych, na których te pomiary się opierają. Jeżeli
te mają wartość iluzoryczną. Wybitni fachowcy
tedy weźmiemy pod uwagę, że znaki pomiarowe,
w tej dziedzinie stwierdzają, że, przy zakładaniu no
stosowane obecnie przy wykonywaniu prac agrar wych ksiąg hipotecznych, odnośne władze zmuszone
nych, po kilku latach zanikają, ścisłe zaś odtworze będą sprowadzić swe czynności przy ustaleniu tytułów
nie granic danego objektu po upływie kilku lat, wo
bec zaniku znaków jest prawie niemożliwe, to
*) Poseł Józef Kawecki, sprawozdawca preliminarza
łatwo
skonstatujemy, że pomiary, wykonywane
budżetowego Ministerstwa Reform Rolnych na r. 1926 konsta
w związku z reformą agrarną, wartości technicznej, tuje niedostateczne wyrobienie personelu technicznego urzę
którą im przypisują urzędy ziemskie, istotnie nie dów ziemskich, który składał się przeważnie z pomocniczych
posiadają.
Wszelkie zatem uzgadniania danych sił technicznych. Str. 14 sprawozdania.

9
własności do przekreślenia „grzechów przeszłości"
oraz przyjęcia, z zastosowaniem przewidzianych for
malności, wyszczególnionych w rejestrach pomiaro
wych posiadaczy i powierzchni im wydzielonych za
miarodajne.
Nie mieliśmy w Polsce jeszcze urzędów ziem
skich, kiedy już były wykonywane jak prace pomiarowo-parceiacyjne tak regulacyjne, nie było specjal
nych wydziałów technicznych, rewidentów, a wyko
nywane przez mierniczych przysięgłych prace cie
szyły się u władz państwowych i przeróżnych instytucyj zupełnem zaufaniem i zaufania tego nie za
wiodły. Prace te mogą być i do dziś wzorem dla
urzędów ziemskich. Powstały urzędy ziemskie, po
otwierano kilkumiesięczne kursy miernicze, absol
wenci których mieli sprawdzać prace mierniczych
przysięgłych, postwarzano specjalne funkcje rewi
dentów, inspektorów, adjunktów mierniczych star
szych i młodszych. 305 techników mierniczych,
którzy mogliby przyczynić się wydatnie do rozwoju
prac agrarnych, zajęci są właśnie przeważnie spraw
dzaniem cudzych prac i wyszukiwaniem uchybień,
pozbawionych w gruncie rzeczy najmniejszego zna
czenia. Uchybienia takie znajdziemy we wszystkich
czynnościach, które są wykonywane ręką ludzką,
znaleźlibyśmy je zapewne w niemniejszej ilości
w pracach pomiarowych, wykonywanych przez per
sonel własny urzędów ziemskich, gdybyśmy zechcieli
je sprawdzać, pomimo to dowody te z wieloma
często usterkami po złożeniu podpisu nabierają mocy
formalno-prawnej. Przejęcie części funkcyj mierni
czego (szczegółowe rewizje prac) przez urzędy i na
dawanie dowodom pomiarowym, przedstawianym
przez mierniczych przysięgłych, mocy urzędowej do
piero po dokonaniu rewizji przez urzędy ziemskie,
moralnie zwalnia mierniczego przysięgłego od zwykle
dotąd ściśle przeprowadzanej rewizji własnych prac.
Mierniczy nie ma zamiaru stwarzać konkurencji
urzędom ziemskim. Ponieważ kontrole i rewizje prac,
które do czasu powstania urzędów ziemskich wyko
nywał osobiście mierniczy przysięgły — przywła
szczyły sobie urzędy, to rzecz prosta, nie jest celowem wykonywanie tego samego zadania dwukrotnie
VI.

Pomoc przy pracach agrarnych.

Dobrze pomyślana reforma agrarna nie powin
na się ograniczać wyłącznie do wydzielenia działów
w wyniku tej lub innej akcji; winna mieć również
na uwadze urządzenie rolne nowych gospodarstw;
stanowi to czynnik wprost decydujący o rozwoju
reformy agrarnej; w interesie przeto państwa leży
okazywanie urządzającym swe gospodarstwa pomocy
w naturze lub w postaci pożyczek pieniężnych, tem
bardziej powinno to mieć miejsce u nas, gdzie lud
ność wiejska zubożała wskutek długotrwałej wojny
i okupacji. Reformie agrarnej towarzyszy zupełne
zaniedbanie pod tym względem; otrzymujący działy
pozbawieni są najistotniejszych warunków urządze
nia gospodarstwa, pozostawieni samym sobie na
łaskę i niełaskę losu. Istnienie „martwych działek"
takim właśnie stanem rzeczy należy usprawiedliwić.

Ci zaś, którzy mimo wszystko pozostają na wydzie
lonej działce, pozbawieni wszelkiej pomocy, w ciągu
kilku lat bytują w najokropniejszych warunkach; nie
może być oczywiście mowy o jakiemkolwiek urzą
dzeniu gospodarstwa, zaprowadzeniu kultury i t. p.
Pierwszym więc obowiązkiem państwa, dążącego do
pomyślnego
przeprowadzenia reformy agrarnej,
winna być troska o udzielenie pomocy gospodarczej
otrzymującym działy.
Przedewszystkiem Ministerstwo Reform Rolnych
winno zwrócić uwagę na przeprowadzenie niezbęd
nych meljoracyj rolnych, będących w związku z do
konywaną reformą agrarną (nie angażując się w meljoracje podstawowe, do przeprowadzenia których są
powołane inne instytucje) zgodnie z art. 7 p. c uzupeł
nionej ustawy o scalaniu gruntów z dnia 31 lipca 1923 r.
Bez przeprowadzenia tej niezbędnej meljoracji racjonal
ny podział gruntów jest czę to niemożliwy. Stwierdze
nie przeprowadzenia niezbędnych meljoracyj i wystą
pienie z wnioskiem do urzędów, jak i samo prze
prowadzenie meljoracyj, winno być dokonane znacz
nie wcześniej, niż w toku prac tak daleko posunię
tych, jak przystąpienie do projektu scalania; rzeczo
ne meljoracje winny być wykonywane przed szacun
kiem gruntów, czego np. ustawa z dn. 31 lipca nie
przewiduje.
Racjonalną i konieczną pomocą, leżącą w gra
nicach możności rządu, jest zaopatrzenie otrzymują
cych nowe działy w budulec, wydawany na ulgo
wych warunkach; bez takiej pomocy rządowej kolo
niści, w ciągu długiego czasu pozbawieni dachu nad
głową, nie są w stanie należycie urządzić swe gos
podarstwo i zazwyczaj kosztem niezbędnego inwen
tarza, kosztem kultury rolnej i innych zaniedbań
w swojem gospodarstwie wznoszą budowle przewa
żnie z bardzo lichego materjału i najskromniejszych
rozmiarów. Ten rodzaj pomocy, okazywany ludno
ści przy urządzaniu rolnem nowych gospodarstw,
przyczyniłby się niemało do ożywienia akcji agrarnej.
Na udzielenie więc pomocy w budulcu winien rząd
zwrócić szczególną uwagę.
Przebudowa oraz zagospodarowanie nowych
kolonij pociągają za sobą duże doraźne wydatki,
którym, rzecz prosta, nie jest w stanie sprostać osad
nik, nowonabywca czy też uczestnik scalenia; nie
należą do rzadkich wypadki, kiedy uczestnik scale
nia nie jest w stanie pokryć nawet tych minimal
nych kosztów, jakie pociąga za sobą techniczne wy
konanie prac agrarnych. W niektórych wypadkach
bez szybkiej doraźnej pomocy ze strony rządu akcja
agrarna jest skazana zgóry na niepowodzenie;
w interesie przeto państwa leży okazywanie pomocy
w postaci pożyczek bardziej potrzebującym.
Pomoc rządu w tej lub innej formie może mieć
jednak duże znaczenie tylko w tym wypadku, jeżeli
jest ona szybka, a koszta, związane z wydostaniem
jej— niewielkie. Obecnie udzielana pomoc w postaci
drobnych zwrotnych pożyczek, udzielanych przez
Państwowy Bank Rolny, jest tak uciążliwa, że po
trzebujący, mając na uwadze przewlekłą i zawiłą
procedurę i formalistykę przy wydostaniu pożyczek
oraz duże koszta, zgóry z niej rezygnują.
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Wdzięczne pole do pracy przy reformie agrarrej, a szczególnie przy komasacji, mają towarzystwa
i kółka rolnicze, które niestety dotąd żadnej akcji
pożytecznej w tej dziedzinie nie przejawiły. Pomoc
towarzystw i kółek rolniczych mogłaby się wyrazić
w urządzeniu gospodarstw i pól wzorowych, zaopa
trywaniu w narzędzia i nawozy sztuczne, urządzaniu
stacyj wynajmu maszyn, urządzanie przez specjalnych
instruktorów pogadanek i t. p. Towarzystwom tym,
mogącym oddać niewątpliwie wielkie przysługi refor
mie agrarnej, rząd winien okazać jaknajwydatniejsze
poparcie.
VII. Wniosek

Reasumując wyżej wyszczególnione wywody,
łatwo wywnioskować, że bezplanowość, niewłaściwa
organizacja wykonywania prac agrarnych, nadmierna
biurokratyczna rozbudowa urzędów ziemskich, wad
liwe, drobiazgowe przepisy oraz niezliczone ekspe
rymenty zagwoździły zupełnie reformę agrarną,
a w szczególności samorzutnie i pomyślnie rozwija
jącą się komasację.
Wobec takiego stanu rzeczy staje się koniecz
nością dokonanie rewizji dotychczasowego ustawo
dawstwa agrarnego, dotychczasowej procedury za
łatwienia spraw, a w związku z tem i zreorganizo
wania samej instytucji, powołanej do wykonania
reformy agrarnej.
VIII.

Główne wytyczne reorganizacji wykonywania
prac agrarnych.

2) Podporządkowanie urzędów katastralnych
urzędom agrarnym w pracach, związanych z przebu
dową ustroju rolnego lub też skasowanie urzędów
katastralnych i przekazanie dotychczasowych czyn
ności tych instytucyj urzędom agrarnym, powiato
wym i okręgowym, poczęści zaś resortom zaintere
sowanych ministerstw.
Uzasadnienie. Sprawy, zw ązane z gospodarką
rolną, winny się znaleźć w jednym urzędzie *). Dotych
czasowy system przeprowadzania formalności, zw iąza
nych z reformą agrarną, równolegle przez urzędy ziem
skie i urzędy katastralne niezmiernie komplikuje w yko
nywanie prac oraz sporządzenie dowodów, powoduje
zwłokę i zwiększone koszta. Ujemne strony istnienia
tych dwuch instytucyj szczególnie dadzą się we znaki
przy pracach komasacyjnych. Najbliższa przyszłość w y 
każe, że istnienie tycli dwuch instytucyj, zainteresowa
nych przy konnsacji bęlzie największą prz szkodą w roz
woju tych prac

3) Przekazanie parcelacji majątków państwo
wych oraz prywatnych (z przymusową parcelacją)
instytucjom, mającym charakter użyteczności p u
blicznej, działających pod rygorem i w ramach, ustawą
określonych, pod ogólnym nadzorem Ministerstwa
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, przy dwu instancjach
apelacyjnych— powiatowej komisji agrarnej (rolnej)
i okręgowej komisji agrarnej, przy powiatowym
urzędzie agrarnym i okręgowym urzędzie agrarnym.
Uzasadnienie. Dotychczasowa akcja parcelacyj’ a
i osadnicza wykazała, że bez szerszego udziału bezpo
średnio zainteresowanego społeczeństwa racjonalni re
forma rolna nie może być pomyślnie przeprowadzona.
Takie instytucje społeczne w Niemczech, „Przedsiębior
stwa Osadnicze" (Siedelungsunternehmung), pomyślnie
po dziś dzień przeprowadzają kolonizację pod bezpośred
nim nadzorem osadników i właścicieli ziemskich, którzy
zobowiązani są do utworzenia w okręgach „Związków
dostarczycieli ziem i11**) w celu dostarczenia określonej
pewnemi normami powierzchni gruntów pizedsiębiorstwom osadnicz/m. Ustawodawca wychodził z założenia,
że nikt bardziej od samych zainteresowanych nie jest
powołany do określania obszarów, które winny ulec par
celacji. Niezawodnie takie instytucje społeczne, działające
pod pewnym rygorem, prędzej i lepiej wywiązywałyby
s ę z powierzonych im zadań.

1)
Skasowanie Ministerstwa Reform Rolnych
i przekazanie dotychczasowych spraw tego resortu
Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych przez
stworzenie przy tymże Ministerstwie departamentu
reform agrarnych (rolnych), a w najlepszym razie
głównego urzędu reform agrarnych (rolnych). Jego
4) Zorganizowanie powiatowych komisyj agrar
agendy—okręgowe wydziały agrarne (rolne), względ
nie okręgowe urzędy agrarne (rolne) i powiatowe nych, jako pierwszych apelacyjnych instancyj we
wydziały agrarne (rolne), względnie powiatowe urzę wszystkich sprawach, dotyczących reformy agrarnej,
z szerokim udziałem przedstawicieli samorządów
dy agrarne (rolne).
oraz mierniczego przysięgłego, przeprowadzającego
Uzasadnienie. Każda instytucja, rozbudowana nad
miarę i na skalę znacznie większą, niż potrzeby tego w y
daną pracę agra.ną, który bierze również udział
magają, sprzyja niesłychanie wzrostowi biurokratyzmu,
w posiedzeniach okręgowych komisyj agrarnych, jako
staje się ociężałą, mało ruchliwą i bardzo kosztowną,
sprzyja nadmiernemu rozrostowi niektórych ubocznych
drugich ostatecznych instancyj apelacyjnych, których
dziedzin, przez co staje się hamulcem w rozwoju właści
decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
wych prac. Żadne państwo, przeprowadzające reformę
agrarną, nie posiadało i nie posiada ministerstwa do
(Instancją kasacyjną pozostaje Najwyższy Trybunał
przeprowadzeni* retormy agrarnej *). Polska nie jest
Administracyjny).
państwem ani bogatszem, ani ■zasobniejszem od in 
nych aby mogła sobie pozwolić na tak kosztowną a zbędna
instytucję, tem bardziej, źe instytucja ta, jak wykazała
dotychczasowa jej ddaialność, nie jest w stanie spros
tać reformie agrarnej i jest raczej hamulcem rzeczonej
reformy.

*)
Reformy rolne w Europie Środkowej po wojnie św ia
towej. Wydawnictwo Ministerstwa Reform Rolnych, dr. A Rose

Uzasadnienie. Po.staw ą nowoczesnej organizacji
pracy, zwłaszcza jeżeli ona nosi miejscowy gospodar
czy charakter, jest decentralizacja, jako bardziej życiowe

*) Prof. inż. E. Warchalowski.
P r z e g lą d M
Nr. 7 (24).
**) Reformy rolne w Europie Środkowej po
światowej. Dr. A. Rose.
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i celowe tych spraw załatwienie. Instytucje takie, więcej
zbliżone do danego terenu pracy, niezawodnie dają
większą rękojmię sprawiedliwego załatwienia sprawy niż
jej biurokratyczne, oderwane od życia
załatwienie,
bez głębszego wniknięcia w istotę zażalenia na miejscu.
Przewlekłość, drobiazgowość i nadmierna formalistyka,
właściwe cechy dotychczasowego
urzędowania, były
skutkiem załatwienia spraw gospodarczych miejscowego
znaczenia przez instancje wyższe, jak np. Główną Ko
misję Ziemską.
Udział mierniczego, bezpośredniego wykonawcy,
niewątpliwie najlepiej obeznanego ze wszelkieml szcze
gółami i warunkami danej pracy, w posiedzeniach komi
syj, rozpatrujących przeprowadzaną przez mierniczego
pracę, jest konieczny dla rzeczowego przedstawienia oko
liczności i wymogów przez niego uwzględnionych i za
stosowanych.

5) Przekazanie całokształtu wykonania prac
agrarnych na miejscu mierniczym przysięgłym, odpo
wiedzialnym ustawowo za prawidłowe, terminowe,
sumienne oraz zgodne z wymaganiami nau k i,techni
ki i obowiązującemi przepisami, wykonanie prac
(art. 12 Ustawy o mierniczych przysięgłych z dn. 15
lipca 1925)
Uzasadnienie.
Trybem
dotychczasowym prace
agrarne na miejscu były prowadzone częściowo przez
komisarzy ziemskich, częściowo przez mierniczych przy
sięgłych, wzajemnie zależnych od wykonywanych przez
siebie czynności. Ta ciągła zależność mierniczego przy
sięgłego od sprawnego załatwiania spraw przez komisa
rza, będącego kierownikiem powiatowego urzędu ziem
skiego i nie mogącego liłą rzeczy wgłębiać się w szczegóły danej pracy, przewleka tryb postępowania, a prace
dorywczo przez komisarza wykonane są wartości iluzo
rycznej. Jeżeli chodzi o przedwstępne przygotowanie
prac agrarnych, które dotąd było wyłącznie udziałem
komisarzy, to stoi ono niżej wszelkiej krytyki i często
mierniczy przysięgły po rozpoczęciu pracy zmuszony jest
przerwać ją na skutek niewłaściwego przygotowania danej
pracy*). Poza tem komisarz ziemski występuje więcej
w roli pośrednika
między
mierniczym przysięgłym
a okręgowym urzędem ziemskim. Jasne określenie kompetencyj mierniczego przysięgłego i jego odpowiedział
rości za całokształt wykonanej przez niego pracy na
miejscu, którą faktycznie on wykonywuje, leży nietylko
w interesie zawodu mierniczego, ile przedewszystkiem
w interesie urzędów agrarnych. O twórczej pracy przy
dotychczasowym trybie nie może być mowy.

6) a) Zaniechanie kwestjonowania prac mierni
czych przysięgłych przez urzędy agrarne.
Dowody
pomiarowe z chwilą podpisania ich przez miernicze
go przysięgłego i opatrzenia pieczęcią z godłem
Państwa stają się dokumentami urzędowemi.
*) Niepodobna spraw agrarnych pozostawiać w ręku
ludzi mało przygotowanych, którzy dla braku odpowiedniej
wiedzy fachowej dają nienależyty bieg sprawom, przez siebie
referowanym, zaraz w samym początku. Sprawozdawca preli
minarza budżetowego Ministerstwa Reform Rolnych na r. 1926
poseł J. Kawecki.

Uzasadnienie do a). Każda praca, wykonana przez
mierniczego przysięgłego w związku z reformą agrarną,
musi być przedstawiona urzędom ziemskim do szczegó
łowej kontroli i zatwierdzenia, czyli jest kwestjonowana
przez urzędy ziemskie. Mierniczy przysięgły nie ma za
miaru uchylać się od kontroli i ją uznaje, lecz kwestio
nowanie z zasady jego prac, opatrzonych podpisem i pie
częcią z godłem Państwa, jest absurdem. Mierniczy, sto
sownie do rygorów, przewidzianych ustawą z dn. 15 lipca
1925 r., ponosi wszelkie konsekwencje niewłaściwego
wykonywania prac. Dotychczasowa procedura jest w każ
dym bądź razie nietylko sprzeczna z ustawą o mierni
czych przysięgłych lecz nawet nielogiczna.

b)
Zaniechanie obowiązku przedstawiania przez
mierniczych przysięgłych kilku niepłatnych planów
oraz potocznych ich obliczeń dla urzędów agrar
nych.
Uzasadnienie do b). Urzędy ziemskie żądają od
mierniczego przysięgłego, wykonywującego pracę dla
swego klienta, bezpłatnego wykonania dla urzędów dwu
planów*) oraz przedstawienia potocznych obliczeń, szki
ców i t. p. Jest dotąd zagadką, w jakim celu (pomijając
już fakt przywłaszczenia cudzej własności) urzędy ziem 
skie zbierają tę makulaturę i co zamierzają z tem uczy
nić? Ostateczny plan zawiera przecież wszystkie dane.
Obliczenia potoczne, pierworys stanowią akta kancelarji mierniczego przysięgłego i nie powinny mu być
zabierane.

7)
Ześrodkowanie udzielenia pomocy kredyto
wej i gospodarczej w rękach samorządów (sejmi
ków), a w związku z tem przeprowadzenie likwidacji
Banku Rolnego i włączenie jego agend do Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Uzasadnienie. Bank Rolny mógłby spełnić dodat
nio swą rolę tylko w wypadku uruchomienia większej
ilości agend (miejscowych oddziałów) **). W obecnych
warunkach Bank Rolny nie ma możności ani zbadać na
miejscu istotnych potrzeb kredytowych rolnika, ani też
następnie skontrolować celowość zużycia udzielonego
kredytu. Dlatego też Bank Rolny zmuszony był korzy
stać z mniej odpowiednich form kredytowania rolnictwa,
a mianowicie z pośrednictwa lokalnych spółdzielni kre
dytowych oraz na terenie b. zaboru rosyjskiego — z po
średnictwa gminnych kas pożyczkowo—oszc:ędnoś:iowych***). Uruchomienie
zaś
miejscowych
oddziałów
znacznie zwiększyłoby koszta administracyjne oraz rozproszkowałoby i bez tego znikome kapitały Banku.
Ponadto Bank Rolny, ze względu na swój specy
ficzny charakter, jest wystawiony na wpływ różnych par-

*) Niedawno jeszcze urzędy ziemskie żądały przedsta
wienia zmniejszonego planiku każdej pracy, związanej z reformą
agrarną, dla albumu ministerjalnego, widocznie na pamiątkę.
Obecnie ograniczono swe wymagania do prac komasacyjnych,
żądając przedstawienia do urzędów ziemskich dwu zmniejszonych
planików (przed i po scaleniu).
**) Dotąd istnieją trzy oddziały Banku: we Lwowie,
Poznaniu i Wilnie.
***) Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu
budżetowym Ministerstwa Reform Rolnych na r. 1926. Sprawo
zdawca poseł J. Kawecki. Str. 24.

tyj, co znacznie mu ut.udnia tę właśnie objektywną go
spodarczą rolę, jaką mógłby odegrać*).
Pomoc kredytowa przy reformie agrarnej musi być
okazywana szybko, bez zbytnich formalności i kosztów*
których to danych nie posiada Bank Rolny. Dodatnio
wywiązywać się mogą z tego za 'ania tylko władze sa
morządowe, do kompetencji których należy dołączyć po
moc gospodarczą i kulturalną. Z tego zadania pomyślnie
wywiązywały się samorządy w Rosji przy przeprowadze
niu Stołypinowskiej reformy**). Niema też powodu nie
ufać naszym sanłorządom, które wykazały duży rozmach
w swych pracach oraz sprężystość.
Jeżeli zaś chodzi o ześrodkowanie kapitałów na
przeprowadzenie reformy agrarnej oraz wykonanie zwią
zanych z tem finansowych operacyj, to może również po
myślnie je przeprowadzić specjalnie utworzony wydziaj
rolny przy Banku Gospodarstwa Krajowego.
Istnienie dwuch banków państwowych, mających
właściwie jedne i te same cele finansowania różnych ga
łęzi gospodarstwa krajowego, jest nieekonomiczne i nie
celowe.

Int.

Stanisław Klużniak.

Analiza ustawodawstwa agrarnego oraz wykonywania
prac agrarnych.
Wstęp.

Polska, jako kraj rolniczy, z chwilą wejścia
w życie t. zw. reformy rolnej dozna głębokich
wstrząśnien wskutek rozbicia największych warszta
tów rolnych na tysiące małych. Wyniki reformy od
biją się początkowo ujemnie na produkcji rolnej,
jak również na skarbie państwa. Gospodarstwa no
woutworzone, względnie uzupełniane, przez dłuższy
okres czasu (z powodu spłaty pożyczek i t. d.), staną
się zaledwie samowystarczalne, eksport stale będzie
się zmniejszał, główne źródła dochodów państwa
w postaci podatków dochodowego i majątkowego,
których wymiar opiera się na zasadzie progresji,
stopniowo zaczną wysychać.
Bezpośredniem następstwem tego kryzysu bę
dzie wzrost drożyzny, która zawsze rozpoczyna się
podrożeniem artykułów pierwszej potrzeby, i, co za
tem idzie, wytworzenie nowych trudności ekomicznych dla ludności miejskiej. Długotrwałość tego
okresu przejściowego nie leży w interesie państwa
i w znacznej mierze zależy od rozumnej i przewi
dującej polityki rządu.
Dla zrównoważenia skutków reformy rolnej
niezbędnem jest wzmożenie intensywności gospo
darstw mniejszych. Nie jest to jednak możliwem
bez jednoczesnego przeprowadzenia komasacji i meljoracji gruntów w całym kraju. Przypuszczalnie dłu
gotrwały zastój w przemyśle, który nie może liczyć
przez dłuższy czas na masowy eksport, utrudnia,
*) Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu
budżetowym Ministerstwa Reform Rolnycti ra r. 1920. Spra
wozdawca poseł J. Kaweckł. Str. 27.
**) Komasacja i praca kulturalna u nas. Władysław
Grabski.

a nawet uniemożliwia, dopływ sił roboczych ze wsi
do ośrodków przemysłowych. Znaczny więc przy
rost ludności wiejskiej, sięgający liczby 400000 rocz
nie, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na pod
niesienie produkcji rolnej, które da się osiągnąć
głównie przez komasację i meljorację.
Dokonanie tych zasadnicznych regulacyj przy
czyni się do uniknięcia olbrzymich strat, wynikają
cych z rozdrobnienia i wad gruntów, a tem samem
i do zwiększenia wydajności pracy i wzrostu dobro
bytu, co w rezultacie umożliwi stosowanie na szer
szą skalę środków, pozwalających na podniesienie
do maximum wydajności ziemi, flby sprostać tak
wielkiemu zadaniu, rząd winien mieć ustalony pro
gram działania na dalszą metę, gdyż wtedy tylko
kraj uniknąć może poważnych wstrząśnien ekono
micznych.
Obecny stan prac regulacyjnych.

Na zasadzie przybliżonych danych, nieobjętych
wprawdzie przez urzędowe dane statystyczne, ale
o tyle bliskich rzeczywistości, że różnią się od niej
nie więcej niż o 15%, można wytworzyć sobie pe
wien pogląd na tok spraw, wchodzących w zakres
kompetencji urzędów ziemskich.
Tak więc od roku 1919-go zgłoszono powyżej
4000 spraw scaleniowych; formalne wdrożenie po
stępowania scaleniowego nastąpiło w 30% przypad
ków; orzeczeń okręgowych komisyj ziemskich, za
twierdzających projekty scalenia, zapadło powyżej
400, co stanowi 100/o spraw zgłoszonych. Takim jest
obecny stan prac scaleniowych. W roku bieżącym
uprawomocnić się może jeszcze dalsze 10% orze
czeń okręgowych komisyj, zatwierdzających projekty
scaleniowe. W ten sposób ilość prac scaleniowych,
ukończonych w terenie, wyniesie w najlepszym ra
zie około 800. Roczny więc efekt w najlepszym
razie sięga dwustu objektów.
Uderza zestawienie ilości zgłoszonych do sca
lenia objektów (4000) i objektów, w których formal
nie wdrożono postępowanie scaleniowe (do 1400)Gdyby w najbliższej przyszłości ustawodaw
stwo scaleniowe nie uległo nowelizacji, stosunek
ten stanowczo się pogorszy. Zwraca bowiem uwagę
fakt, że przed 1925 r. odwołania uczestników scale
nia do głównej komisji ziemskiej na orzeczenia
okręgowej komisji, zatwierdzająca wnioski o wdro
żeniu postępowania scaleniowego, miały miejsce
przy 10% zgłoszonych do scalenia objektów; obec
nie w roku 1926 ilość ta dla nowozgłaszanych objek
tów podniosła się do 45%, zaś wszelkie dane prze
mawiają za tem, że procent ten stale będzie wzra
stać. Taka sama ilość odwołań lub większa wpły
wać więc będzie w toku scalenia przy zatwierdzaniu
projektu. Dzięki tedy ustawie, która z jednej strony
umożliwia łatwe wywołanie postępowania (inicjują
scalenie właściciele 25 ha), a z drugiej uniemożli
wia rozpoczęcie tego postępowania nawet po orze
czeniu okręgowej komisji ziemskiej, Ministerstwo
Reform Rolnych i główna komisja ziemska będą
przeciążone drobnostkowemi sprawami, co w znacz-
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nej mierze odbije się na sprawności i powadze za
łatwiania bardziej rzeczowych zadań.
Takim samym balastem obciążone są najniesłuszniej okręgowe komisje ziemskie. Sprawy tak
drobnej wagi, jak z*twierdzenie obszaru scalenia,
mógłby równie dobrze i bez niczyjej krzywdy za
łatwiać powiatowy, a co najwyżej okręgowy, urząd
ziemski, nie zaś komisje ziemskie.
Dotychczasowa działalność tych komisyj, jak
akolwiek niezmiernie powolna, może okazać się jeszcze
niedoścignionym ideałem, gdy akcja serwitutowa
wpłynie na normalne tory. O jakiejkolwiek racjonal
nej pracy komisyj ziemskich na polu scalenia wów
czas niepodobna będzie myśleć i rozwój scalenia
znów zostanie sparaliżowany, jak to miało już raz
miejsce z innych przyczyn w roku 1923 r.
W naszych warunkach należy uporczywie bić
na alarm, gdy się w jakiejś dziedzinie życia publicz
nego źle dzieje. Ponieważ jednak alarmów było
bardzo wiele, czynniki kierujące oswoiły się z niemi
tak dalece, że uważają je za normalny objaw. Gdy
w roku 1918, 1919 i 1920 koła fachowe z trwogą
patrzyły na poczynania ludzi, którzy zostali powo
łani na cudotwórców urzędowych w dziale przebu
dowy ustroju rolnego, nie mając poprzednio z tą
dziedziną pracy nic wspólnego, sfery kierownicze,
nie wyłączając kół sejmowych, dopatrywały się
w krytyce fachowej ubocznych względów. Wszystko
bowiem było w porządku!
Od roku 1918 do roku 1923 w szkole ekspe
rymentów, nieopartych na dłuższem doświadczeniuwychowywano skład osobowy urządów ziemskich;
wytworzono kadry mniej lub więcej odpowiednich
urzędników. Praca wrzała* Okólniki mnożyły się
do nieskończoności. Zapisano mnóstwo papieru.
Wszystko to razem wzięte nie może nakazać
milczenia liczbom, które, gromadząc się powoli, za
bierać zaczynają głosi obalają najbardziej kunsztownie
zbudowane argumenty.
Liczby oto stwierdzają, że skomasować należy
około 10 miljonów hektarów, że w latach 1921-22
było zgłoszeń o komasację 1324 wsi o obszarze
519 250 ha, (a więc przeciętny objekt wynosi 400 ha).
Od roku 1918 do 1926 skomasowano (ale defini
tywnie nie ukończono) około 800 objektów, odpo
wiadających obszarowi około 320 000 ha, co wyno
si rocznie (odrzucając nawet okres od 1918 do 1920
r. przeznaczony na organizację) około 60 000 ha
rocznie. Gdyby jednak podwoić tę liczbę, to i tak,
komasując 100 000 rocznie, Ministerstwo Reform
Rolnych nie zdoła wcześniej, niż w przeciągu 100
lat zlikwidować szachownicy. W ten sposób Mini
sterstwo, które zostało powołane na okres przej
ściowy do czasu ukończenia przebudowy ustroju
rolnego, nawet nie biorąc pod uwagę przyszłych —
dziś może jeszcze nieprzewidywanych prac, zapewni
sobie wcale długotrwały żywot.
Ponieważ jednak nie leży w intencjach pań
stwa takie mozolne a powolne likwidowanie sza
chownicy, przeto zastanowić się należy, gdzie
i w czem tkwią przyczyny tak powolnego procesu,
jakim jest postępowanie scaleniowe.

W bardzo niedawnej przeszłości w b. zaborze
rosyjskim jeden mierniczy bez sił pomocniczych komasował rocznie powyżej 600 ha. Obecnie skoma
suje 300, o ile sprawy nie napotkają nieprzewidzia
nych przeszkód. Ale gdyby nawet mógł komasować
kilkakrotnie więcej, to sprawność urzędów ziem
skich, która i teraz stanowczo szwankuje, uniemoż
liwiłaby wszak wykonywanie scalenia na szerszą
skalę. Możemy ująć tę kwestję w inny sposób,
a więc: jeżeli racjonalny program prac scaleniowych
winien przewidywać scalanie około 400 000 ha
rocznie, to czy przy obecnej organizacji pracy
urzędów ziemskich i obowiązującem ustawodaw
stwie byłaby taka wydajność możliwą? Twierdzić
można, że nie, gdyż przy 100 000 hektarów rocznie
aparat Ministerstwa Reform Rolnych nie może
sprostać zadaniu, pomimo zastoju w pracach serwi
tutowych.
Jasnem jest, iż aparat ten wymaga usprawnie
nia. Bezwzględnie winna nastąpić nowelizacja istnie
jących ustaw, przytem nowelizacja z ramienia rządu
a nie Sejmu, który już dwukrotnie popełniał błędy
przy opracowaniu ustawy scaleniowej.
Wadliwe ustawodawstwo nie jest jedyną przy
czyną istniejącego stanu rzeczy; organizacja urzę
dów ziemskich winna być również zmodyfikowana,
gdyż w dzisiejszym jej stanie nie daje gwarancji
odpowiadającego swym zadaniom funkcjonowania.
Zatrważającem zjawiskiem jest fakt, że spraw
ność urzędów ziemskich im dalej tem mniej jest
dostosowana do potrzeb życia. Drobiazgowość pracy
urzędów ziemskich sprawia wrażenie, że ma się do
czynienia z generalnemi komisjami w Niemczech
w ostatnich latach przed wojną, z tą różnicą
jednak, iż Niemcy wówczas scalenie mieli na
ukończeniu, podczas gdy u nas scalenie jest w za
rodku. A nie będzie przesady w stwierdzeniu, że ro
syjska admi^stracja w b. zaborze rosyjskim w dzie
dzinie scalenia miała szczęśliwszą rękę od urzędów
ziemskich, chociaż była bez porównania mniej
drobiazgową. Nie należy do przyjemności pisać
0 tem, lecz doprawdy w zdumienie wprawiają ta
kie fakty, jak przekreślanie przez nasze urzędy wy
ników scalenia w objektach, prawie wykończonych,
1 to tylko dlatego, że jednej z tysiąca zwykłych for
malności nie stało się zadość.
Przymus scaleniowy jako czynnik, umożliwiający
racjonalne wykonanie scalenia.
Rząd, powodując się dobrem całego kraju, nie
powinien uzależniać akcji regulacyjnej wyłącznie
od dobrej woli jednostek: w interesie kraju musi
być zastosowany przymus scaleniowy. Przymusu ta
kiego niema potrzeby uzasadniać, tak samo, jak nie
uzasadniano go przy wprowadzeniu w życie refor
my rolnej, tak samo zresztą, jak się go nie uzasad
nia w wielu innych dziedzinach życia prywatnego,
jeśli w grę wchodzi interes publiczny.
Ustawa o scaleniu gruntów załatwia tę sprawę
połowicznie — wymaga dla wdrożenia akcji scale
niowej wniosku, wystosowanego przez właścicieli
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gruntów wiejskich, których obszar łączny wynosi
przynajmniej 25 ha f względnie 20 ha) lub też przez
właściciela dóbr ziemskich, którego g unty o po
wierzchni przynajmniej 25 ha leżą razem z grunta
mi wiejskiemi w szachownicy. O ile więc ustawawo
kilku zainteresowanych lub nawet jeden, może na
rzucać wo'ą większości, to państwu tem bardziej
winno być pozostawione to uprawnienie, zwłaszcza
że przymus pod powagą rządu prędzej trafi do prze
konania ludności wiejskiej, niż odosobnione wystą
pienie jednostek. Wyjątkowo ustawa mówi o sto
sowaniu przymusu scaleniowego z okazji przepro
wadzania innych, niż scalenie, regulacyj lub parce
lacji w razie „zachodzących konieczności gospodar
czych". Czyż jednak taką „koniecznością gospodar
czą" nie jest dzisiejsze ogólne położenie kraju?
Ustawa, która raz stosuje przymus, a drugi raz
go nie stosuje, zdradza brak jednolitości w ocenia
niu jednego i tego samego zagadnienia, uzależnia
jąc tem samem przeprowadzenie 95% komasacji od
dobrej woli jednostek. Jakaż jest gwarancja sku
teczności tego środka?
flrt. 39 ustawy ustala, że uczestnicy scalenia
większością s/i mogą wstrzymać będące już w toku
postępowanie scaleniowe, które to żądanie zatwier
dza okręgowa komisja ziemska, „o ile względy go
spodarcze na to pozwolą" — jakgdyby akcja scale
niowa nie była spowodowana temi właśn:e „wzglę
dami gospodarczemi". Następnie z art. 39 wynika,
iż żądający umorzenia postępowania scaleniowego
ponoszą w tym wypadku całkowicie koszta, ponie
sione dla scalenia. Jest to przepis bardzo niebez
pieczny, który już nieraz zaszkodził i wstrzymał wy
konanie nie jednej komasacji, — jest to dawanie
broni do rąk opozycji, która od samego początku
zwalczać będzie akcję scaleniową. W praktyce zry
wanie komasacji zdarza się dość często, gdyż zro
zumienia potrzeby i korzyści komasacji niema jesz
cze w większości wsi.
Groźba pokrycia wydatków nie jest straszna*
ponieważ żądanie zaniechania scalenia może być
wysunięte w każdym momencie postępowania sca
leniowego, a więc i wówczas, gdy koszta nie wy
noszą dużej sumy, np. przed zdjęciem starego sta
nu posiadania.
Ustawa, dająca możność łatwego wywołania
scalenia, odrazu stawia tamę inicjatywie jednostek,
pozwalając w każdej chwili umorzyć postępowanie
scaleniowe. Jest to stanowisko niekonsekwentne.
Z chwilą, gdy państwo, jako czynnik regulujący,
wtrąca sie za pośrednictwem swych organów rzą
dowych do akcji scalenia, scalenie to przestaje
mieć charakter czysto prywatny i staje się funkcją
czysto państwową. Rząd ukazuje się w świetle dwuznacznem, skoro uznawszy raz kon eczność akcji
scaleniowej i nakazawszy odnośne wdrożenie po
stępowania scaleniowego, innym razem dopuszcza
umorzenie postępowania scaleniowego ze „słusz
nych względów gospodarczych", któremi się właś
nie powodował przy wydaniu pierwszej decyzji.
Wydaje się więc dwie decyzje w tym samym
przedm ocie, wzajemnie się wykluczające. W myśl

ustawy ponadto możliwe jest zerwanie postępowa
nia scaleniowego nawet wdrożonego z urzędu
(w toku innych prac regulacyjnych lub parcelacji),
skoro możliwości takiej art- 39 nie zapobiega.
Jeśli przypuścimy nawet, iż umorzenie koma
sacji będzie praktycznie utrudnione przez to, że art.
39 obowiązującego tekstu ustawy (załączonego do
Rozporządzenia Ministra Reform Rolnych w porozu
mieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwiet
nia 1926 r.) nie będzie stosowany — to wówczas
artykuł ten pozostanie źródłem fermentu przez cały
czas postępowania wśród uczestników scalenia, bę
dących jego przeciwnikami, i przyczyną zamętu
i niepokoju — wśród zwolenników scalenia. Pod
każdym więc względem istnienie takiego artykułu
uważać należy za fakt szkodliwy.
Sam proces wywoływania scalenia prowadzi
do wniosku, że końcowym etapem musi być przy
mus scaleniowy: prawo rosyjskie dla wywołania
scalenia wymagało pierwotnie jednomyślności, póź
niej zwykłej większości; prawo polskie początkowo
wymagało zwykłej większości, obecnie daje tę moż
ność (nie zawsze realną) właścicielom łącznego ob
szaru 25 ha. Przytem względy, któremi się kierowali
ustawodawcy przy ułatwianiu tej procedury, zmie
rzają wszak do tego, aby akcji scaleniowej zapewnić
pośpiech, co nie może być uskutecznione bez in
gerencji państwa. Przymus scaleniowy znajduje swe
uzasadnienie i we względach praktycznych, flrt.
15 obowiązującego tekstu ustawy w wyjątkowych
tylko wypadkach przewiduje wdrażanie postępowa
nia scaleniowego z urzędu; tak więc rozwój
scalenia w poszczególnych dzielnicach Polski uza
leżnia się nie od pewnego wyraźnego planu akcji
scaleniowej, przy którym rozwija się scalenie przedewszystkiem tam, gdzie uzyskuje się maximum
efektu, lecz od stopnia zrozumienia potrzeb scale
nia wśród poszczególnych gromad wiejskich.
W ten sposób mogą w pierwszej linji podlegać
scaleniu wsie, w których uzyska się podniesienie
ilościowe produkcji na jednostkę obszaru wskutek
scalenia znacznie mniejsze, niż w innych wioskach,
mających odpowiedniejsze ku temu warunki, a które
przez dłuższy okres czasu mogą być pozbawione
dobrodziejstw scalenia. Pominięcie więc przyrrusu
scaleniowego w całej jego rozciągłości, jeżeli nawet
ma pewne podstawy, to musi być uznane za krok
błędny z punktu widzenia polityki ekonomicznej.
Obecny kryzys pieniężny sprowadza zastój w robo
tach scaleniowych. W związku z wykonywaniem
ustawy o reformie rolnej zgłaszają wnioski o scale
nie najchętniej te wsie, które chcą skorzystać z par
celacji sąsiednich majątków. Są więc jeszcze dwa
powody, dlo których rząd winien porzucić stanowi
sko bierne, nie czekając aż się wytworzą pomyśl
niejsze konjunktury dla komasacji: l'1rząd nie może
oddalać chwili uzdrowienia stosunków rolnych i uza
leżniać akcji scalenia od siły płatniczej wsi, skoro
uzdrowienie stosunków gospodarki wiejskiej wpły
wa jednocześnie na uzdrowienie stosunków gospo
darczych całego kraju; 2" rząd winien przy parcela
cji majątków ziemskich dopilnować interesów wsi,
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zagwarantowanych ustawą o wykonaniu reformy
rolnej, gdyż jest to jedyna okazja dla powiększenia
karłowatych gospodarstw i zachęta do masowego
scalania gruntów.
Pozostawienie dziś małorolnych samym sobie
przy ich nieznajomości obowiązujących ustaw może
pozbawić ich tej sposobności raz na zawsze, a przez
to samo sprawie scalenia zaszkodzić.
Istnienie przymusu scaleniowego na aet w po
staci, podanej przez ustawą, pozwala na rozwiniecie
tych prac na szeroką skalę. Należy ustalić okres
czasu, w ciągu którego scalenie ma być w Polsce
wykonane, dla wytworzenia odpowiedniego progra
mu działania.
Istnienie przymusu scaleniowego nawet w po
staci, podanej przez ustawę, pozwala na rozwinięcie
tych prac na szeroką skalę.
Należy ustalić okres czasu, w ciągu którego
scalenie ma być w Polsce wykonane, dla wytwo
rzenia odpowiedniego programu działania.
Przyjmując, że stan przemysłu w najbliższej
przyszłości nie stworzy ujścia dla przyrostu natural
nego ludności wiejskiej, wynoszącego około 400 000
rocznie, ustalmy tę ilość prac scaleniowych i meljoracyjnych, wykonywanych rocznie, przy której uzy
skiwana nadwyżka w produkcji rolnej odpowie conajmniej zapotrzebowaniom przyrostu ludności.
Biorąc pod uwagę, że wywóz produktów rol
nych z państwa w przerobionym lub surowym sta
nie nie powinien się zmniejszać, skoro wywozu tych
artykułów przez wywóz innych nie da się zastąpić, przy
jąć możemy, że ponieważ 28 m iljon'm ludności Rze
czypospolitej odpowiada 25 miljonów hektarów zie
mi uprawnej i łąk, więc przyrostowi 400 000 ludzi
powinien odpowiadać przyrost wytwórczości rolnej,
odpowiadający 350 000 hektarów ziemi.
Takie podniesienie wytwórczości spowodować
mogą tylko meljoracje gruntów wogóle, a scalenie
w szczególności.
Przyjmując za prof. Skotnickim (patrz „Nauka
meljoracji“), że meljoracje dają około 50% zwyżki
planów, oraz zakładając, że scalenie daje podobną
zwyżkę, co odpowiada przeciętnym warunkom, uzy
skamy przyrost, odpowiadający 350 000 hektarów,
przy meljorowaniu lub scaleniu 700 000 ha rocznie.
Ponieważ w obecnych warunkach kredytowych
można zaledwie marzyć o meljoracji 200 000 ha
rocznie, przeto minimum prac scaleniowych, wyko
nywanych rocznie, powinno przekraczać 500 000 ha.
Jest to minimainy program scaleniowy.
Zlikwidowanie szachownicy przy takiem tempie
prac, wymagałoby okresu 20-letniego. Scalenie grun
tów byłoby w ten sposób ukończone około 1950
roku, a więc o jakieś 50 — 60 lat później, niż
w Niemczech. Tem bardziej więc niema potrzeby
rozkładać go na dłuższy okres czasu
Organizacja pracy przy regulacjach rolnych.
Uwagi ogólne.

ftkcji scaleniowej winna być zabezpieczona
szybkość wykonania w celu złagodzenia tego prze
silenia, jakie pociąga za sobą nastrój uczestników

w okresie scalenia, ujemnie wpływający na sposób
przejściowej gospodarki na starych działach.
Praktyka urzędów ziemskich za ostatnie lata
wskazuje, że ze scalenia wsi można zrobić proces
bardzo długotrwały. Składa się na to szereg przy
czyn—a niepoślednią rolę odgrywa ignorowanie
przez urzędy ziemskie strat gospodarczych, wynikają
cych wskutek najniepotrzebniej przewlekłej procedury
scaleniowej. Znane są wypadki, kiedy po t. zw. prowizorycznem wytyczeniu projektu na gruncie t. j.
po wykonaniu około 80% pracy, urzędy ziemskie
powzięły wątpliwość co do podstaw, na których sa
me opierały wszczęc:e postępowania i—rozpoczynały
na nowo całe postępowanie, zawieszając na długi
okres wykończenie scalenia. Trzeba wiedzieć, że
wszędzie w czasie scalenia jego uczestnicy prowa
dzą rabunkową wprost gospodarkę, po kilka iat nie
wywożąc nawozu na swe działy. Rozkładanie więc
w takich warunkach scalenia na lata całe jest wtrą
caniem wsi na dno nędzy. To też zarówno prace
przygotowawcze, jak i wykonanie projektu na grun
cie, winny zabierać tylko to maximum czasu, jakie
jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowości wy
konania, z pominięciem w miarę możności forma Iistyki, nie mającej istotnego wpływu na wynik sca
lenia, przy zastosowaniu natomiast toku postępowa
nia, najbardziej odpowiadającego charakterowi prac
scaleniowych.
Tymczasem ustawy, traktujące o pracach regu
lacyjnych, wychodząc z założenia utawy o zakresie
działania Ministerstwa Reform Rolnych i organizacji
urzędów i komisyj ziemskich, stosują tę samą pro
cedurę, tę samą kolejność do spraw serwitutowych,
jak i do scalenia, bez względu na to, czy tego wy
maga natura dokonywanej regulacji.
W związku z tem podział pracy przy akcji scale
niowej, jako oparty na pewnym systemie administra
cyjnym, nie uwzględnia znaczenia poważnych czyn
ników z zewnątrz, mających bezpośredni, wpływ na
taki czy inny sposób rozwiązania szachownicy. Do
tyczy to mierniczych, którzy stosunek swój do urzę
dów ziemskich opierali dotychczas, rzec można, na
stosunku służbowym. Jest to głębokie nieporozu
mienie. Rzecz zrozumiała, że np. projekt mostu lubbudowy domu musi podlegać zatwierdzeniu przez
odpowiednie organy. Tak samo projekt komasacji
musi być zatwierdzony przez organy Ministerstwa
Reform Rolnych. Lecz po za tem inżynier -budow
niczy lub wodny nie jest skrępowany przy wykony
waniu projektu przez czynniki administracyjne. Przy
tem projekt taki jest projektem czysto technicznym.
Jeśli zaś chodzi o projekt komasacji, to musi on
także uwzględnić i moment gospodarczy, a nawet
społeczny. Od mierniczego przysięgłego i tylko od
niego zależy, czy jego projekt zadowoli wszystkich
uczestników scalenia, a do tego koniecznem jest
pozostawienie mu pełnej inicjatywy.
Urzędy ziemskie, oparte na wzorach b. władz
do spraw włościańskich, zgodnie z ich tradycją, nie
licząc się z nowemi i nowoczesnemi warunkami
pracy, chcą być czynnikiem wyłącznie miarodajnym
nawet tam, gdzie nie są kompetentne. Charaktery.
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stycznem było np. do ostatnich czasów układanie
projektu przez komisarza ziemskiego.
Nie ulega wątpliwości, że jeśli mierniczy przy
scalaniu gruntów staje się bezpośrednim wykonawcą
zadań, leżących w zakresie działania państwa, to
państwo winno wykonywać kontrolę nad jego czyn
nościami. Nadzór ten jednak pozostanie prostą for
malnością tam, gdzie mierniczy przysięgły najmniej
musi się z nim liczyć t. j. przy indywidualnem
opracowaniu projektu. To też stosunek mierniczego
przysięgłego do pracy nie może być wyłącznie sto
sunkiem zawisłości od urzędów ziemskich, lecz mu
si to być przedewszystkiem stosunek wyższej odpo
wiedzialności.
Daje mu wyraz ustawa o mierniczych przysię
głych, która podkreśla samoistne znaczenie instytutu
mierniczych przysięgłych, jako czynnika państwowe
go, sankcjonując charakter publiczno -prawny ich
czynności. Jako przysięgli, t. j. działający zgodnie
z własnem sumieniem i interesem państwowym,
uniezależnieni są przy wykonywaniu swego zawodu
od jakiejkolwiek ingerencji urzędniczej, ponosząc
przy tem odpowiedzialność, o której mówi ustawa,
a która odpowiada ich bezpośredniemu stosunkowi
do państwa. Ustawa scaleniowa, gdziekolwiek na
rusza równowagę tego ustosunkowania, jest sprzecz
ną z duchem ustawy o mierniczych przysięgłych.
Powiatowe urzędy ziemskie przy pracach
scaleniowych.
Udział powiatowych urzędów ziemskich w pra
cach scaleniowych polega na:
1) stwierdzeniu, czy czynności mierniczego zgo
dne są z obowiązującemi przepisami;
2) uzgodnianiu, w porozumieniu z mierniczym
i radą scaleniową, ogólnych wytycznych projektu;
3) zarządzaniu wyborów i opinjowaniu o po
trzebie zmiany składu rady;
4) zatwierdzaniu sporządzonego przez mierni
czego przysięgłego projektu podziału wspólnot w to 
ku akcji scaleniowej;
5) ustaleniu tytułów własności i sporządzeniu
listy rzeczywistych właścicieli celem późniejszego
wywołania, względnie uregulowania, hipotek;
6) „dołączaniu" na mocy orzeczenia okręgowej
komisji ziemskiej do obszaru scaleniowego obszaru,
wykupionego na uzupełnienie gospodarstw karłowa
tych, jak również obszaru za zlikwidowane serwituty;
7) na przyjmowaniu skarg uczestników scalenia
na czynności mierniczego oraz ustaleniu opinji
uczestników scalenia o projekcie;
8) na sankcjonowaniu ugód uczestników scale
nia, zawartych w toku sporów o własność lub po
siadanie, które po zatwierdzeniu przez okręgową
komisję ziemską mają moc ugody, zawartej wobec
sądu;
9) na pośredniczeniu przy przesyłaniu aktów
do okręgowego urzędu ziemskiego.
Pozostawiając rozważenie punktu 7-go, jako
mającego znaczenie czysto proceduralne, do stoso
wnej chwili oraz pomijając takie szczegóły np., że

ustalenie tytułów własności nie należy bynajmniej do
obowiązku ani mierniczego, ani urzędów ziemskich
wogóle (w przeciwieństwie do orzeczenia ustawy
0 scalaniu), gdyż jest to sprawa wyłącznie wydzia
łów hipotecznych, względnie sądów pokoju; pomi
nąwszy dalej pytanie, co właściwie ma oznaczać
w praktyce owo „dołączenie do obszaru scaleniowe
go" i t. d. (p. 6), skoro czyni to samo decyzja OK. Z. — trudno zrozumieć, dlaczego najważniejsze
sprawy przy scalaniu, jak np. przeprowadzenie kla
syfikacji przy udziale komisji szacunkowej, twórcy
ustawy zdecydowali się powierzyć mierniczemu, in*
ne zaś sprawy, mniej ważne, mające charakter bar
dziej formalny, pozostawiają nadal komisarzowi ziem
skiemu.
Jeżeli chodzi o nadzór nad czynnościami przygotowawczemi, poprzedzającemi sporządzenie pro
jektu, to jakaż jest gwarancja tego nadzoru? Prawi
dłowość wykonywania prac scaleniowych przez
mierniczego dostatecznie zabezpiecza ustawa o mier
niczych przysięgłych, stanowiąc, że jest on „osobiś
cie odpowiedzialny za prawidłowe, terminowe, su
mienne oraz zgodne z wymaganiami nauki, techniki
1 obowiązujących przepisów — wykonanie prac".
Czyż w tym samym stopniu zagwarantowany jest
właściwy nadzór komisarza ziemskiego? Nasuwa się
zkolei pytanie, czy sam ten nadzór jest prawidłowy
i zgodny z przepisami, a w takim razie należałoby
poddać takiemu samemu nadzorowi również i czyn
ności komisarza ziemskiego. Jeżeli istotnie nadzo
ruje go O. U. Z., to w takim razie nadzór ten bez
pośrednio może być roztoczony nad mierniczym,
gdyż w przeciwnym wypadku wytwarza się łańcuch,
odpowiedzialności, w którym nie wiadomo gdzie
należy szukać winnego przekroczenia 'przepisówSkoro zaś ustalimy ustawowo określony cenzus na
ukowy mierniczego przysięgłego i nieokreśloną do
tychczas ustawowo uniwersalną „fachowość" komi
sarza z;emskiego, to wysoce problematycznym wyda
się nam rezultat tego nadzoru.
Ustawa scaleniowa nie wie, co ma z komisarzem
ziemskim zrobić: początkowo komisarz układać miał
projekt szczegółowy, a w rezultacie, gdy został uzna
ny za niepowołanego do tego rodzaju czynności,
w myśl ustawy uzgadnia obecnie z mierniczym
i radą uczestników scalania projekt, spcrządzony
przez mierniczego, co w konsekwencji prowadzi do
ewentualnego korygowania projektu. Chcąc po za
tem utrzymać rację bytu komisarza ziemskiego przy
pracach scaleniowych, ustawa daje mu nadzór nad
tem, co sam dawniej wykonywał, a co obecnie wy
konywa mierniczy, tylko poto, ażeby nie naruszać
hierarchji urzędniczej i nie uzależniać mierniczego
od O. U. Z.
Projekt techniczny scaleniowy tem się różni od
innych projektów regulacyjnych, że musi uwzględniać
nietylko wymagania techniki, lecz także moment
gospodarczy i prawny, aby nie być w kolizji z pra
wem i wymaganiami urządzeń rolnych.
Wszelkie
zatem czynności, poprzedzające projekt, a więc nie
tylko techniczne, są przygotowaniem do projektu
i winny być wykonywane wyłącznie przez mierni-
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czego i na iego odpowiedzialność. Że postanowie
nia ustawy w tym względzie są sztuczne, że tu cho
dzi jedynie o względy formalne, a nie jakieś mery
toryczne, najlepszym dowodem jest pismo okólne
M. R. R 1. 1153/T. O- z dnia 22 kwietnia 1925 r.,
które poleca mierniczym O. Cl. Z. (t. j. rządowym)
jednoczesne pełnienie obowiązku komisarzy ziem
skich w celu przyśpieszenia toku prac scaleniowych.
M. R. R. upoważnia do tego tylko mierniczych rzą
dowych, dlatego chyba, że są oni urzędnikami pań
stwowymi.
Ależ kim są mierniczowie przysięgli
w świetle ustawy o mierniczych przysięgłych?— Skła
dają oni przysięgę, używają godła państwowego, do
kumenty, sporządzone przez nich, mają charakter
dokumentów urzędowych, podlegają osobiście nad
zorowi wojewody, odpowiadają dyscyplinarnie tak,
jak i urzędnicy.
Mierniczowie rządowi, jak z tego okólnika wy
nika, mogą pracować samodzielnie, podczas gdy
mierniczym przysięgłym ustawa scaleniowa tego pra
wa nie przyznaje. Dla jednych stosuje się takie
normy, dla drugich— inne.
Motywem wydania powyższego okólnika było
„przeciążenie pracą P. (J.Z .“. Jest to dostateczny
powód, aby przy wykonywaniu prac scaleniowych,
wymagających pośpiechu, nietylko odsunąć komisa
rzy ziemskich, którzy do tego „przeciążenia1* sami
się najczęściej przyczyniają, ale wogóle, jeżeli chodzi
tu o automatyczną zamianę funkcyj i osób, odcią
żyć P. U. Z. od „wykonywania" prac scaleniowych,
pozostawiając im pracę i nadzór tam, gdzie są one
niezbędne: przy parcelacji i likwidacji serwitutów.
Poza czynnościami komisarzy ziemskich, rozpatrzonemi wyżej, istotną doniosłość proceduralną
posiadają dwie inne: 1) wysłuchanie skarg uczestni
ków scalenia na czynności mierniczego, wymienione
w art. 28-ym, a poprzedzające orzeczenie O. K. Z.,
zatwierdzające tytuły własności, stary stan posiada
nia i szacunek oraz 2) ustalenie opinji uczestników
scalenia o projekcie po prowizorycznem wyznacze
niu go na gruncie.
Geneza błędów noweli do ustawy o scalaniu
grnntów.
Fatalny stan spraw scaleniowych w Polsce był
przyczyną wniesienia do Sejmu projektu rządowego
noweli do ustawy o scalaniu gruntów. Projekt ten,
mając na celu przyśpieszenie scalania, przewidywał
utworzenie powiatowych komisyj ziemskich, jako
1-ej instancji, i okręgowych komisyj — jako drugiej
i ostatniej.
Byłoby takie rozwiązywanie sprawy zbliżeniem
do życia instytucyj orzekających, co niewątpliwie
podniosłoby ich autorytet w oczach obywateli, ze
względu na możność łatwiejszego uzyskania przez
uczestników scalania kontaktu z niemi i większą
rzeczowość w działaniu takich komisyj, które spra
wowałyby swe czynności na dobrze znanym sobie
terenie, stojąc bardzo blisko od wymagań życia.
Jednakże projekt rządowy nie uzyskał zrozu
mienia w Sejmie, który zniekształcił przewodnią
ideę projektu.

Wysuniętemi zostały względy oszczędnościowe,
nie mniejszy wpływ wywarło przywiązanie do istnie
jącego stanu rzeczy, lansowano nawet pogląd, jako
by tylko w Warszawie można znaleźć siły, zdolne
orzekać o scaleniu i t. p.
Po odrzuceniu wytycznych rządowego projektu
wobec niewycofania przez rząd swego projektu, po
święcił Sejm wiele uwagi i czasu na opracowanie
noweli do ustawy.
Nic wszakże godniejszego uwagi w noweli nie
można znaleźć; pozostawiono w niej niemal wszyst
kie wady ustawy z r. 1923, może dlatego, że w tym
Sejmie nie było ludzi, którzyby znali należycie sca
lenie. Stąd płynie przeteoretyzowanie ustawy i nie
dostosowanie jej do potrzeb życia. Nowela była nie
wątpliwie opracowywana pod znakiem „lepsze jest
wrogiem dobrego", ale wyniki opracowania bardziej
odpowiadają zdaniu, iż „niezrozumienie jest przy
jacielem złego“.
Że istniały dobre chęci i zamierzenia, świadczy
tendencja ustawy do przyśpieszenia scalenia, niczem
jednakże przez tę ustawę nie zagwarantowana, poza
stworzeniem prekluzyjnego terminu 3 miesięcy dla
orzeczenia głównej komisji ziemskiej, uchybienie
któremu jednakże żadnych skutków prawnych nie
pociąga, gdyż ustawa nie wspomina, że w przypad
ku niewydania w tym terminie orzeczenia przez
główną komisję ziemską uprawomocnia się automa
tycznie orzeczenie okręgowej komisji ziemskiej.
Na dobro ustawy zapisać należy te jej posu
nięcia, które zmierzają do właściwego zorganizowa
nia wykonania scalenia. Ale takich rzeczy w usta
wie jest niezbyt wiele; upraszcza się sprawę klasy
fikacji gruntów przez przekazanie jej we właściwe
ręce, natomiast stwarza się cały szereg rygorów,
obarczających mierniczego, nie wywołanych żadną
istotną potrzebą, a tamujących rozrost prac scale
niowych, jak np. ostatni ustęp art. 32, wykluczający
prawo wyznaczania zastępców nawet tam, gdzie
to jest możliwe i wskazane. Gdyby stosować do
słownie ten artykuł, wówczas otwartą zostałaby
sprawa uzyskiwania praktyki i wyrobienia przez siły,
mające kwalifikacje naukowe, a poszukujące pracy
dla uzyskania stopnia zawodowego.
Właściwe zadania powiatowych urzędów ziemskich
przy scalaniu.
Równie niewłaściwie rozwiązana została sprawa
współudziału w scaleniu takiego czynnika, jak komisarz ziemski. Rola komisarza ziemskiego przy
scalaniu gruntów w myśl artykułów ostatniej ustawy
nie jest pociągającą. Uzgadnianie „wytycznych pro
jektu" w porozumieniu z mierniczym i radą scale
nia jest jedynem polem, na którem komisarz ziemski,
wprawdzie tylko nominalnie, może wywierać wpływ
na przebieg scalenia, bo po za tem pozostałe jego
czynności sprowadzają się do spisania kilku protokułów i list.
W ten sposób komisarzowi ziemskiemu przy
dzielono funkcje osoby, pośredniczącej między O.
U. Z. i radą uczestników scalenia. Pośrednictwo to
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ustawowo ogranicza się przytem tylko do „przesyłania“ papierów (art. 35).
Należy mieć nadzieję, że naprawienie takiego
stanu rzeczy będzie sprawą bliskiej przyszłości, dą
żyć bowiem w imię dobra scalenia należy: albo do
utworzenia przy powiatowych urzędach ziemskich
powiatowych komisyj, jako I-ej instancji, albo też,
co
byłoby znacznie praktyczniejszem —do przy
swojenia powiatowym urzędom ziemskim prawa wy
dawania orzeczeń, jako 1-ej instancji. Pierwszy krok
w tym kierunku został już uczyniony, gdyż art. 24
Ustawy w taki właśnie, a nie inny, sposób zaleca
rozwiązywać sprawy udziałów we wspólnotach grun
towych; jeżeli więc w sprawach tak trudnych, jak po
działy wspólnot, powiatowy urząd ziemski może wy
dawać orzeczenia, to byłoby zupełnie logicznem,
aby sprawy wydzielenia ekwiwalentu—sprawy natury
bezspornej—tem bardziej mogły być analogicznie roz
strzygane. Jeżeli bowiem ustawa zezwala na orze
kanie o zasadach i szczegółach podziału wspólnot,
a więc o ustaleniu wysokości udziału przy starym
i nowym stanie posiadania (brak tego dotychczas był
jedną z głównych przyczyn tamowania procesu sca
lenia), to tem bardziej prawo orzekania winno być
przyswojone powiatowym urzędom ziemskim w dzie
dzinie projektu scalenia, co jest o tyle bezpieczniejszem, że przecie orzeczenie o projekcie
scalenia dotyczy głównie właściwego pod względem
gospodarczym urządzenia wsi, a nie zasad ustalenia
i wydzielenia ekwiwalentu przy scaleniu, gdyż ekwi
walent ten nie podlega zmianom.
Wówczas odpadłaby dwuznaczność położenia
komisarzy ziemskich i tylko wówczas scalenie weszłoby na właściwe tory, gdyż podział kompetencji
byłby zupełnie wyraźny.
W myśl zaś obowiązującej obecnie ustawy ko'
misarz ziemski nie jest ani wykonawcą, ani tem
bardziej czynnikiem orzekającym. Co gorsza ustawa
odsuwa go, jak i mierniczego, nawet od bezpośred
niego kontaktu z okręgową komisją ziemską, orze
kającą między innemi i na podstawie jego protokułów.
Nasuwające się pytanie, czy komisarz ziemski
miałby przy nowym podziale kompetencji dostatecz
na pole do pracy—znajduje zadowalniającą odpo
wiedź.
Poza scaleniem pozostają prace serwitutowe
i parcelacyjne, które wymagają udziału pracy komi
sarza ziemskiego; a wreszcie zwrócić należy uwagę
na jeden bardzo ważny szczegół: scalone wsie po
zostawiana są własnemu losowi; podczas gdy tam wła
śnie praca komisarza ziemskiego, który winien posia
dać pewien zasób wiadomości agronomicznych, byłaby
niesłychanie owocną.
Urządzanie w scalonych wsiach wzorowych
gospodarstw wpłynąć by mogło w znacznym stopniu
na podniesienie kultury rolnej wsi polskiej. Pewne
poparcie, udzielane w postaci kredytów na wprowa
dzenie odpowiednich inwestycyj i inwentarza, przy
współpracy instruktorskiej komisarzy ziemskich by
łoby dalszem rozwinięciem dobroczynnych skutków
scalenia.

Kolejność instancyj.
Głównemi stadjami w procesie scaleniowym są
decyzje O.K. Z. 1) o wdrożeniu postępowania scale
niowego, 2) o zatwierdzeniu wykazów tytułów wła
sności, tytułów starego stanu posiadania i szacunku,
3) o zatwierdzeniu projektu. Z decyzyj tych O. K.Z.
ostatecznemi są tylko wymienione w p. 2-im, pozo
stałe są zaskarżalne do G. K. Z.
Należy sobie zadać pytanie, w jakim stopniu
procedura ta odpowiada naturze stosunku scalenio
wego.
Pomijając niezbędność powzięcia decyzji
w sprawie wdrożenia postępowania, która jest punk
tem zaczepienia przy rozpoczęciu prac scaleniowych
oraz ma swe skutki cywilne przy przenoszeniu pra
wa własności w toku postępowania, rozważmy bliżej
celowość zastosowania tych samych środków proce
duralnych do spraw scaleniowych, co i do innych
spraw regulacyjnych o charakterze spornym.
Według brzmienia ustawy klasyfikację przepro
wadza komisja kolegjalna, w skład której zaintere
sowani wchodzić nie mogą, która jest od nikogo
niezależna, a więc posiada pełną swobodę działania
w ocenie faktów, zatem— rozważając teoretycznie—
zaskarżenie klasyfikacji nie powinno mieć miejsca;
jeżeli zaś, idąc za literą prawa, O. K. Z. na skutek
zaskarżenia komisja zarządza ponowne przeprowa
dzenie klasyfikacji, winna ona być już ostateczną
i niezaskarżalną — i wtedy w skład komisji szacun
kowej winien wchodzić bezwzględnie mierniczy,
przeprowadzający scalenie.
W praktyce skargi na
klasyfikację są częste—od niej wszak zależy projekt
prawidłowy scalenia. Porównanie obu klasyfikacyj,
t. j. zaskarżonej i poprawionej, nie daje mimo wszyst
ko gwarancji, że ta druga była wykonana lepiej.
Jest więc ona dlatego lepszą, że jest ostatnią.
Z punktu widzenia logiki ustawodawczej prze
wodnictwo w komisji szacunkowej oddano mierni
czemu nie poto, by zastępował komisarza ziemskie
go, który sam przedtem przewodniczył komisji, lecz
ze względu na to, że mierniczy, jako sam bezpośre
dnio zainteresowany w wyniku swej pracy, weźmie
pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności, wpływa
jące na dodatni wynik klasyfikacji i tem samem
może uniknąć skarg na przyszłość.
Powierzenie
przeprowadzenia klasyfikacji powtórnie komisji w in
nym składzie i pod kierunkiem innego przewodni
czącego mija się z założeniem, z którego wyszła
ustawa w tym względzie.
Ponieważ istotę błędów w klasyfikacji odczuwa
się najwyraźniej w toku przedwstępnego opracowa
nia projektu, gdy ustala się położenie terenowe no
woprojektowanych gospodarstw, przeto powinno być
umożliwione przez przepisy wykonawcze do ustawy
wprowadzanie przez mierniczego takich zmian w kla
syfikacji, które leżą w interesie wszystkich uczestni
ków scalenia lub pewnej ich grupy, a nie wywołują
sprzeciwu ze strony uczestników, mających objąć
nowe działy w klasach, podlegających zmianom.
Przy takiem ujęciu klasyfikacji uniknęłoby się raz
na zawsze wywoływania skarg, gdyż klasyfikacja nie
byłaby traktowana formalnie, a stanowiłaby integral-
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ną część projektu, który wówczas uwzględniaćby
mógł prócz momentów l-o) technicznego i 2-o) gos
podarczego—nawet moment psychologiczny, mający
pierwszorzędne znaczenie przy projektowaniu nowych
działów, a co najgłówniejsze— krzywdzące, uczestni
ków scalenia błędy klasyfikacji byłyby poprawione.
Reklamacje, dotyczące ustalenia starego stanu po
siadania, mogą się tyczyć ilości i obszaru działek,
poddanych scaleniu. Jeżeli chodzi o obszar, to
można je sobie wyobrazić: np. przy złem wskazywa
niu miedz, lub przy nieuwzględnieniu części gruntu
uczestnika w danem omiedzowaniu, wreszcie przy
złem jej obliczeniu na podstawie błędnych informacyj. Wystarczyłby tu jednak środek prawny, o ja
kim wspomina nieaktualny już § 72 rozporządzenia
wykonawczego do ustawy z r. 1923, bez obligatoryjności wydania takiego orzeczenia przez O. K. Z. Jeżeli
chodzi o skargi na ilość działek, to wiążą się one
bezpośrednio ze skargami na ustalenie tytułu
własności.
Pozostaje do omówienia procedura przy za
twierdzaniu projektu. Komisarz ziemski, po prowizorycznem wyznaczeniu projektu na gruncie przez
mierniczego, protokułuje oświadczenia o zgodzie
i odmowie na przyjęcie projektu. Oświadczenie
o odrzuceniu projektu winno być uzasadnione —
przyczem nieobecni na zebraniu tem, a należycie
wezwani uczestnicy scalenia są uważani za zgadza
jących się na przyjęcie projektu, co ma wielką wa
gę, gdyż nieobecni nie mogą już, jak z tego wy
nika, wogóle zaskarżać projektu.
Dalej z art. 34 znowelizowanej ustawy wynika,
że tylko zarzuty (przy odrzuceniu projektu), zaprotokułowane przez komisarzy ziemskich i przez nich
na protokułach pcdpisane, mogą być brane pod
uwagę przy wydawaniu decyzji, inne zaś zgłoszone
później—nie.
Podstawą zatem wszelkich możliwych skarg
w obu instancjach jest tylko protokuł komisarza-, (na
leżałoby to wyraźniej w ustawie, względnie w rozpo
rządzeniu wykonawczem, podkreślić). Gdy decyzja
O. K. Z. w sprawie, naprzykład, klasyfikacji jest
ostateczna, decyzja w przedmiocie zatwierdzenia
projektu ulega odwołaniu do głównej komisji ziem
skiej. Jakiż jest powód tej nieufności do I instancji,
orzekającej przy zatwierdzeniu projektu scaleniowego?
Wadliwa klasyfikacja gruntów może być przy"
czyną istotnego pokrzywdzenia, którego nic już naprawić nie zdoła, projekt zaś tylko w niewielu wy
padkach może wyrządzić krzywdę, jak np. wydzie
lenie kolonji na najgorszych gruntach, odcięcie do
stępu do wody i t. d., przytem nie będzie to nawet
pokrzywdzeniem, a zwykłą wadą projektu, nie mo
gącą ujść uwadze O. K. Z. tem bardziej, że skarżący
nie omieszkają być sami obecni na posiedzeniu.
Pokrzywdzeniu w ilości wydzielonego ekwiwalentu
zapobiega rewizja dokumentów pomiarowych, która
winna być dokonana tylko po ewentualnem złoże
niu skargi.
To też względy, przemawiające za uproszcze
niem procedury zatwierdzenia starego stanu posia
dania i szacunku, przemawiają również za tem przy

zatwierdzeniu projektu, co wpłynie na wcześniejsze
wejście w posiadanie nowych działów. Po za tem
wszystkiem jest jeszcze jeden poważny wzgląd, aby
decyzje O. K. Z. były ostateczne.
Ustawa przewiduje wniesienie t. zw. prowizo
rycznego projektu na grunt. W rzeczywistości jest
to projekt, podlegający zatwierdzeniu, o czem uczest
nicy scalenia są dobrze poinformowani. Stwarza się
paradoksalna sytuacja: projekt, uznany przez 99o/o
uczestników scalenia za dobiy, przy zaskarżeniu go
przez lo/o uczestników — zawiesza się, a wejście
w nowe działy, wskazane i utrwalone w terenie,
odkłada się do lepszych czasów, t. j. do czasu, gdy
zapadnie orzeczenie głównej komisji ziemskiej.
Należy wniknąć nieco głębiej w istotę takiego
postępowania.
Projekt jest zatwierdzony przez O. K. Z. Długo
letnie wyczekiwania zwolenników scalenia są urze
czywistnione: działy nowe wytknięto w terenie.
Zgóry jest wiadomem, że zawsze się znajdzie kilka
jednostek, które za wszelką cenę dążą do odwle
czenia scalenia. Między zwolennikami i przeciwni
kami zaostrza się konflikt do najwyższego stopnia.
Konflikt ten przybiera coraz ostrzejsze formy, gdyż
zwolennicy scalenia nie mogą oprzeć się pokusie
wejścia w nowe działy; powoduje to napięcie sto
sunków, bójki, niejednokrotnie o śmiertelnym wy
niku (często spotykane w Łomżyńskiem), wzajemne
podpalania budynków—a wszystko to mija się z temi idealnemi pobudkami, które powołały do życia
ustawę o scaleniu gruntów.
Że ustawa wystawiła zwolenników na ogniową
próbę, świadczy powszechnie powtarzane wśród
uczestników scalenia zdanie: „Pokażą człowiekowi
kolonje, jak zgłodniałemu kawałek mięsa, i zapo
wiedzą — wara ruszać". Jakież to konieczności
państwowe były przyczyną zwlekania do ostatecznych
granic cierpliwości z obejmowaniem w posiadanie
„prowizorycznie“ wytkniętych działów? Błędy w pro
jekcie? Takich niema, słuszne skargi, wniesione
do O. K. Z., zostają uwzględnione. Ekwiwalent więc
został prawidłowo wydzielony.
Niezadowolenie
uczestnika X, że otrzymał dział nie tam, gdzie so
bie tego życzył? Także nie, bo zadośćuczynienie
jego życzeniom wywoła bezwzględnie niezadowole
nie innego uczestnika, kosztem którego X został
ułagodzonym (i to nie zawsze). Wadliwe zaprojek
towanie pod względem gospodarczym? Także nie,
bo wobec obowiązujących instrukcyj, udziału w pro
jektowaniu mierniczego, rady uczestników scalenia
komisarza ziemskiego, nadzoru technicznego — zu
pełnie wadliwe zaprojektowanie jest wykluczonem,
a wreszcie gdzie znajdziemy gwarancję, że projek
towane zmiany są lepszem rozwiązaniem zagadnie
nia? Wszakże projekt scalania zawsze będzie indy
widualnie ujmowany i nawet rzucające się w oczy
usterki po zbadaniu ich przyczyn są jednak zawsze
wywołane przez pewne konieczności lokalne.
Pi jeżeli wreszcie główna komisja ziemska
w 1% przypadków przerobi projekt, to można to
wykonać bez strat w odpowiednim okresie gospo
darczym, zwłaszcza że zmiany te zwykle dotyczą
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tylko części projektu. Jak stąd wynika, niema więc
żadnych danych po temu, aby odraczać wejście
w posiadanie nowych działów—odwrotnie, wszystko
przemawia przeciwko takiej zwłoce. Tak np., uw
zględnić należy okoliczność, że wprowadzenie pro
jektu na grunt na każdym objekcie wymaga kilku
miesięcy czasu. Przeciwnicy scalenia w oczekiwa
niu t. zw. „uprawomocnienia się“ odnośnego orze
czenia O. K. Z. zwykle starannie niszczą wszelkie
ślady projektu w terenie, także projekt ten z „prowizorycznego“ zamienia się na „zasadniczo nieistniejący“. Oczywiście, wypada później całą pracę pow
tarzać — a to kosztuje.
flle przyjrzyjmy się jeszcze z jednej strony
orzeczeniem G. K. Z. Przecież orzeczenia te, doty
czące racjonalnego urządzenia wsi, zapadają za sto
łem G. K. Z., która zwykle nie zarządza zjazdu na
grunt, a więc poniekąd operuje abstrakcjami, w każ
dym razie orzeczenie takie, dotyczące racjonalności
projektu pod względem gospodarczym, nie jest
oparte na rzeczowych podstawach. Idźmy dalej: wyo
braźmy sobie, że projekt jest wadliwy ze względów
gospodarczych, lecz dogadza uczestnikom scalenia,
wówczas nikt go nie zaskarży; O. K. Z. zatwierdza
taki projekt, gdyż O. K. Z. nie wie, że projekt zo
stał sporządzony nieprawidłowo, a skarg prze
cież niema. Możliwem jest natomiast zaskarżenie
do G. K. Z. projektu, sporządzonego prawidłowo,
pod względem gospodarczym, i obalenie takiego
projektu nie jest wykluczone.
Byłoby bardziej właściwem, gdyby O. K. Ziatwierdzała projekt przed wyznaczeniem go wogóle
na gruncie przy zachowaniu warunków następują
cych: 1) że projekt nie narusza praw uczestników
scalenia (t. j. gdy rewizja techniczna wykazała, że
każdy uczestnik otrzymał swój ekwiwalent), 2) żejest
on sporządzony pod względem gospodarczym pra
widłowo i 3) że wszelkie skargi na orzeczenie O.
K. Z. wpływają bez zawieszenia decyzji O. K. Z.
Jeżeli w wypadku odwołania do G. K. Z. wynikną
sprzeczne decyzje dwóch instancyj, to (jak i przy
ponownem przeprowadzeniu klasyfikacji) nie należy
jeszcze sądzić, iż decyzja G. K. Z. jest słuszna, a de
cyzja O. K. Z. niesłuszna. Przy wydawaniu bowiem
decyzyj i zatwierdzeniu projektu, nie chodzi o roz
strzygnięcie sporu, o znalezienie formuły prawnej,
odpowiadającej węzłowi prawnemu stosunku spor
nego, jak w sprawach cywilnych, a wyłącznie o usta
lenie, czy projekt jest sporządzony prawidłowo ze
względów gospodarczych.
Norm objektywnych, jakiemi prawo rozporządza,
niema dla stosunków gospodarczych,— miarodajnym
tu musi być pogląd mniej lub więcej subjektywny.
Względy zaś gospodarcze, o jakie chodzi,
przy wydawaniu decyzji o projekcie, uwydatnia arty
kuł 25 noweli, który głosi, że O. K. Z. winna brać
pod uwagę opinję zebrania ogólnego oraz liczbę
uczestników, wypowiadających się za przyjęciem
projektu scalenia.
Każdy przyzna, że te reguły nie są miarodajnemi w swym objektywizmie, jakkolwiek stoją w blis
kim związku z życiem praktycznem.

Reasumując powyższe dowody, dochodzimy do
wniosku, że stosowanie tego samego toku postępo
wania w sprawach scaleniowych, iak i w innych re
gulacyjnych, daje wyniki ujemne, a nie jest wywo
łane żadną potrzebą realną. Postępowanie uprosz
czone, kończące się ostateczną decyzją O. K. Z. bez
potrzeby odwołania od orzeczeń O. K. Z. do G.K.Z.,
powinno zna'eźć przy akcji scaleniowej całkowite
swe zastosowanie przez spowodowanie odpowied
niej zmiany ustawy w celu wyłą:zenia scalenia z dzie
dziny wpływów G. K. Z. przez utworzenie w powia
tach I-ej, okręgach Ii-ej instancji.
Straty gospodarcze, wynikające z odraczania
wejścia w nowe działy.
Wdrożenie postępowania scaleniowego i za
twierdzenie projektu w myśl ustawy wobec zgłasza
nych odwołań od orzeczeń O. K. Z. spowoduje
zwłokę co najmniej około jednego roku na każdym
objekcie, podlegającym scalaniu.
Obliczmy straty stąd płynące. Przesunięcie ter
minu scalania 10-u miljonów ha o jeden rok, oblicza
jąc na 50°/o stratę na wytwórczości rocznej wskutek
odsunięcia terminu wejścia w nowe działy o jeden
rok, a więc wskutek odsunięcia o jeden rok do
broczynnych skutków scalenia, wyniesie stratę, rów
ną produkcji rolnej na 5 000 000 ha.
Przyjmując, że wydajność jednego hektara od
powie tylko 5 korcom żyta (należałoby liczyć 10,
ale ponieważ scaleniu podlegają nieużytki, łąki, lasy
i t. p., prz:to przyjmiemy 5 korców od ha), co wy
nosi powyżej 100 zł. od ha,— otrzymamy dla wyraże
nia strat gospodarczych, wynikających ze zwłok
w postępowaniu, ustalonem przez ustawę, liczbę:
5 000 000 X 100 = 500 000 000 zł.
Sumę tę należy podnieść, zwłaszcza że dwu
krotne wprowadzenie projektu na grunt (prowizo
ryczne i ostateczne) jest oczywiście droższe niż
jednorazowe.
Jeżeli więc sprawy scaleniowe mają podlegać
orzeczeniom głównej komisji ziemskiej przy warun
ku, że sama konieczność tego orzeczenia zawiesza
wprowadzenie uczestników scalenia w użytkowanie
nowych działów (na mocy orzeczenia O. K. Z.) do
czasu uprowomocnienia się decyzji O. K. Z., względ
nie zarządzenia przez G. K. Z. drobnych zmian
w projekcie, wówczas należy przypuszczać, iż przy
opracowywaniu ustaw przechodzi się bardzo łatwo
do porządku dziennego nad zagadnieniami natury
gospodarczej.
Wdrożenie postępowania scaleniowego.
Wdrożenie postępowania scaleniowego nastę
puje na mocy decyzji O. K. Z. Decyzję o wdrcże
niu postępowania poprzedza przyjazd komisarza
ziemskiego na grunt celem 1) stwierdzenia zgodno
ści wymagań wnioskodawców z postanowieniami
ustawy o scalaniu gruntów, 2) określenia obszaru,
który należałoby poddać jednemu postępowaniu
scaleniowemu. Już art. 11 Rozp. M. R- R. z dnia
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24.V. 1924 r. o upoważnieniu do zawodowego wy
konywania scalania gruntów—upoważniał do doko
nania powyższych czy nności t. zw. techników scale
niowych, na skutek bezpośredniego zwrócenia się
do tych osób samych zainteresowanych. Potem na
stępował przyjazd komisarza ziemskiego (w 30 dni),
który stwierdzał zgodność wniosku z postanawieniami ustawy o scalaniu gruntów i opinjował o ra
cjonalności projektowanego obszaru scalenia. Na
zaprojektowanie obszaru scaleniowego rozporządze
nie dawało technikom scaleniowym 2 miesiące cza
su. Razem więc na same czynności przedwstępne
rozporządzenie zostawiało aż 3 miesiące czasu, co
było terminem stanowczo za długim.
Zbytecznem wydawało się zjechanie komisarza
ziemskiego dla wydania swej opinji po czynnościach
technika scaleniowego, skoro powyższe rozporzą
dzenie powstało w drodze wyjątku, t. j. na korzyść
tylko tych osób, które 1) posiadły całkowitą znajo
mość zasad prawidłowego scalenia gruntów i wyka
zują opartą na zawodowem wykształceniu znajomość
ustaw i rozporządzeń w przedmiotach, związanych
z przebudową ustroju rolnego, a zwłaszcza w dziedzi
nie scalenia gruntów i organizacji władz i urzędów
ziemskich, 2) wykazały się wydatnym czynnym udzia
łem przy przeprowadzaniu na gruncie prac, doty
czących scalenia; oraz, skoro rozporządzenie wyko
nawcze do ustawy o scalaniu gruntów § 27 brzmi:
wykonanie całokształtu prac scaleniowych O. U- Z.
może powierzyć na wniosek rady uczestników sca
lenia, bądź według własnego uznania, osobom praw
nym lub fizycznym, specjalnie upoważnionym przez
M. R. R. do zawodowego wykonywania scalania
gruntów.
flrt. ten jest rozwinięciem końcowego ustępu
art. 10 ustawy o scalaniu gruntów, który został
skreślony przez nowelę, powierzającą dokonywanie
prac scaleniowych wyłącznie personelowi urzędów
ziemskich lub mierniczym, uprawnionym do wyko
nywania zawodu na mocy ustawy o mierniczych
przysięgłych.
Względy, które przemawiały
za oddaniem
całokształtu prac scaleniowych technikom scalenio
wym, przemawiają tem bardziej za oddaniem ich
mierniczym przysięgłym, a więc nie wyłączając
czynności, zmierzających do wdrożenia postępowa
nia scaleniowego, co całkowicie usprawiedliwiałyby
wymagania, jakie ustawa stawia mierniczym przy
sięgłym przy wykonywaniu zawodu. Od orzeczeń
O. K. Z. o wdrożeniu postępowania scaleniowego
i określeniu obszaru scaleniowego przysługuje inte
resowanym prawo odwołania się do G. K. Z. Moż
ność takiego zaskarżenia miała się odnosić prawdo
podobnie nie do wdrożenia postępowania scalenio
wego, a do określenia obszaru scaleniowego, gdyż
skoro wywołać postępowanie scaleniowe może je
den uczestnik scalenia, to umożliwienie przeciwni
kom scalenia odwoływań do nieskończoności nie
mogło leżeć w intencji ustawodawców.
Ustawa upoważnia odwoływać się do orzecze
nia O. K. Z. tylko interesowanych—z tego wynika,
że komisarz ziemski nie może zaskarżać orzeczeń

O. K. Z., kiedy to umarza np. postępowanie scale
niowe, gdyż nie jest on zainteresowanym. Ponadto
komisarz ziemski ze względu na stosunek służbowy
do okręgowych urzędów ziemskich nie mógłby się
odwoływać. Mierniczy, jako zainteresowany, nie byłby
temi względami krępowany. Za powierzeniem bez
pośrednio mierniczemu przysięgłemu czynności, popoprzedzających decyzję o wdrożeniu postępowania
scaleniowego, przemawiają również względy prak
tyczne: komisarz ziemski, nie zawsze zainteresowa
ny w postępie prac scaleniowych na terenie powia
tu, może osobiście przyczynić się do umorzenia po
stępowania scaleniowego, lub odwlec to postępo
wanie ad infinitum, czego mierniczy przysięgły, jako
osobiście zainteresowany przy oddaniu mu inicjaty
wy, nigdy nie uczyni.
flrt. 16 znowelizowanej ustawy postanawia, że
przy projektowaniu obszaru scaleniowego komisarz
ziemski winien złożyć wniosek do O. U. Z. o do
konanie przymusowego wykupu w granicach ustawy
0 reformie rolnej przylegających do tego obszaru
gruntów dworskich, niezbędnych dla powiększenia
scalonych gospodarstw karłowatych, zaś art. 28 p. b
głosi, że mierniczy przygotowuje wspólnie z radą
uczestników scalenia imienny wykaz z podaniem
przestrzeni wszystkich wymagających uzupełnienia go
spodarstw.
Mierniczy wykonywa to już po orzeczeniu o przy
musowym wykupie, które zapada jednocześnie z orze
czeniem o wdrożeniu postępowania scaleniowego.
Z zestawienia tych 2 artykułów wynika, że komisarz
ziemski stawia wniosek o przymusowy wykup, nie
wiedząc, jaki to obszar ma być wykupionym.
Znowu więc ma tu miejsce brak jednolitego,
harmonijnego związku w postępowaniu scaleniowem,
co wywołuje zachodzenie za siebie kompetencyj,
sprzeczność dochodzeń komisarza i mierniczego,
skargi, niepotrzebnie przedłużające postępowanie,
1 konieczność wyjednywania nowych, dodatkowych
decyzyj.
Inne orzeczenia 0. K Z.
Art. 7. p. c. ustawy głosi: „przy scaleniu gruntów
należy jednocześnie przeprowadzić z urzędu wypro
stowanie granic poszczególnych jednostek admini
stracyjnych lub ich części", zaś art. 22 p. g. poleca
radzie uczestników scalenia zawierać umowy o za
mianie gruntów, w celu wyprostowania granic obszaru
scaleniowego lub w celu usunięcia t. zw. enklaw.
Wyprostowanie granic i usunięcie enklaw jest jed
nym z zasadniczych warunków komasacji i musi
nastąpić bez względu na zgodę zainteresowanych,
jak to stwierdza artykuł 7 p. e ustawy.
Zamiana taka, bez względu nawet na ewentu
alną treść umowy, winna uwzględniać zasady racjo
nalnego projektu i zastępuje ją całkowicie swo
bodne uznanie sporządzającego projekt, ograniczo
ne oczywiście tą zasadą racjonalności To też nietylko ze względów materjalnych, ale w samem
brzmieniu, art. 22 p. g znowelizowanej ustawy stoi
w sprzeczności ze słusznym przepisem art. 7 p. e. Dla
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samego zaś postępowania ma to ujemne znaczenie,
że umowy w przedmiocie zamiany wymagają wyjed
nania specjalnych decyzyj O. K. Z. flrt. 22 p. g nie
wspomina, jak postępować, gdy jedna ze stron nie
chce zawrzeć umowy. Mając do wyboru art. 7 p. e
ustawy i art. 14 p. g noweli, strona scalająca zawsze
wybierze ten pierwszy, zatem drugi byłby zupełnie
zbyteczny.
Konieczność wyjednywania decyzji zarówno
przy podziale wspólnot, jak i wyprostowaniu granic
i usunięciu enklaw, jest krokiem wstecznym w zno
welizowanej ustawie i nie przyczynia się w niczem
do szybszego i skuteczni jszego rozwiązania sza
chownicy.
Orzeczenia O. K. Z. przy zatwierdzeniu po
działu wspólnot i zamianie są ostateczne i O. K. Z.,
jeżeli chodzi o grunty tabelowe, jednocześnie uchwala
wpis do tabeli likwidacyjnej lub aktu nadawczego,
celem ujawnienia dokonanej zamiany, względnie
ustalonych wielkości udziałów we wspólnotach grun
towych. W jakim celu dokonywa się wtoku postę
powania tych wpisów do tabeli lub aktu nadawczego?
Wszak jeżeli chodzi o zasadę jawności, to czyni jej
zadość późniejsze wywołanie
hipoteki gruntów
już scalonych, wywołanie zaś hipoteki zbędnemi
czyni tabelę i akty nadawcze. Ponieważ wpisy w ta
beli likwidacyjnej lub aktach nadawczych są nienaru
szalne, co się z niemi stanie, jeśli np. nastąpi umo
rzenie postępowania scaleniowego w myśl art. 39
ustawy, — jakież wówczas znaczenie będą miały te
wpisy? Ustawa scaleniowa niewolniczo trzyma się
przestarzałej ustawy o organizacji ziemskiej włościan,
stosując ją bezkrytycznie przy każdej nadarzającej
się sposobności.
Likwidacja serwitutów z urzędu w toku
postępowania scaleniowego.
Jest rzeczą niezrozumiałą, że nowela, która
tyle uwagi poświęca sprawie podziału wspólnot oraz
umów o zamianę gruntów, powodujących stosunko
wo najmniej kłopotów przy akcji scaleniowej, ani
jednem słowem nie wspomina o uproszczeniu pro
cedury likwidacji serwitutów, wywołanej z urzędu
w toku akcji scaleniowej.
Orzeczenie O. K. Z. o zatwierdzaniu projektu
likwidacji serwitutów w myśl artykułu 21-e noweli
może zapaść jeszcze przed orzeczeniem O. K. Z.
o zatwierdzeniu starego stanu posiadania, a więc
stosunkowo w krótkim czasie.
Postępowanie przy likwidacji serwitutów odby
wa się według rozporządzenia wykonawczego do
ustawy z dn. 7.V 20 r. o likwidacji serwitutów.
Zatem projekt opracowuje komisja szacunkowa
rozjemcza (o ile nie dojdzie do układu) i rzadkiemi są
wypadki, aby projekt był opracowany piędzej niż w rok
czasu, a to ze względu na uzależnienie całokształtu
pracy od tejże komisji przy braku jakiejkolwiek
sankcji państwa, mającej wpływ na jej pośpiech
(tem zresztą głównie tłumaczy się złożenie do sejmu
nowego projektu ustawy o likwidacji serwitutów).
To też nieokreślony termin opracowania pro
jektu przymusowej likwidacji serwitutów uniemożli

wia przystąpienie do opracowania szczegółowego
projektu scalenia.
Dodawszy zaś do tego skutki
możności odwołania stron do G. K. Z-, otrzymamy
okres czasu, który byłby wystarczającym dla ukoń
czenia akcji scaleniowej wogóle.
Pożądanem jest wobec tego zreformowanie
postępowania przy likwidacji serwitutów przez:
1) uczynienie orzeczeń O. K. Z. w tym przed
miocie ostatecznemi;
2) opracowanie projektu likwidacji serwitutów
z urzędu. R to tem bardziej, że dotychczasowe wy
niki prac komisji szacunkowej rozjemczej wykazują
całą mylność poglądów na wartość ich pracy i że
likwidacja serwitutów jest bolączką, wymagającą
szybkich a radykalnych środków.
Kredyt państwowy.
Art. 14 ustawy przyznaje uczestnikom scalenia
uprawnienie do korzystania z państwowej pomocy
kredytowej w dwuch przypadkach: 1)przy przeniesie
niu budowli, 2) dla wykonania meljoracyj rolnych.
Ze wzglądu na trudności finansowe państwa
wypada poddać rozwadze pytanie, na jakie cele win en być użyty kredyt państwowy przy scalaniu
gruntów, ażeby uzyskana suma korzyści była możli
wie wysoką.
Jeżeli zważyć, że obszary poszczególnych wio
sek, podlegających scaleniu, są przeważnie niewielkie,
wielkie zaś objekty spotykają się najczęściej na Kur
piach i kresach wschodnich, gdzie zrozumienie do
niosłości fermowego gospodarstwa jest znaczne
i ludność samorzutnie decyduje się na przebudowę,
nie próbując nawet uzyskiwać trudnego do zdoby
cia kredytu, przyczem szybkie postępy przebudowy
wskazują najdobitniej, że kredyt państwowy w tej
dziedzinie nie jest bezwzględnie koniecznym— wów
czas dojdziemy do wniosku, iż kwestyj przebudowy
nie należy w zwykłych warunkach wiązać z koniecz
nością udzielania przez państwo pomocy kredytowej.
Bardzo skromne środki, przeznaczone na te
cele, winny być użyte na rzeczywiste potrzeby sca
lenia. Do takich zaliczyć trzeba wyłącznie meljoracje rolne, a przedewszystkiem osuszanie. Jest
powszechnie wiadomem, że istnieje cały szereg
objektów, właściciele których nie decydują się na
zniesienie szachownicy głównie z tego względu, iż
nieraz część bardzo dobrych gruntów nie nadaje się
bez uprzedniego osuszenia na tworzenie samodziel
nych gospodarstw, a jakkolwiek przymus scaleniowy
swój wpływ może i tutaj wywrzeć, to jednakże w wy
niku niektóre nowe gospodarstwa znalazłyby się
w nadzwyczaj trudnych warunkach po scaleniu.
Natomiast uprzednio dokonane osuszenie rozwiąza
łoby odrazu wszelkie trudności scaleniowe.
Z tych oto założeń wychodząc, należałoby
większość środków kredytu państwowego obrócić
przy scalaniu na meljoracje rolne. Oczywiście kre
dyt ten musiałby być bardzo umiejętnie i oszczęd
nie dysponowany ze względu na jego szczupły roz
miar, niewspółmierny z ogromem zadań. Powinien
więc być udzielany w pierwszym rzędzie tym radom
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scaleniowym, które zagwarantują odpowiednią ilość
robocizny po minimalnych cenach, w charakterze
świadczeń, podlegających rygorom, wyłuszczonym
w końcowym ustępie art. 13 znowelizowanej ustawy
(stosowanie przymusu administracyjnego w stosunku
do uchylających się od świadczeń uczestników sca
lenia).
Tak zrozumiana kooperacja kredytu państwo
wego ze zorganizowaną na miejscu współpracą
uczestników scalenia może dać imponujące wyniki.
flkcję kredytową na cele meljoracyjne przy
scaleniu należy i można rozwinąć na wielką skalę
z następujących wzglądów:
1) klasyfikacja gruntów po osuszenia jest realną
i prawie zawsze korzystną dla nowoutworzonych
na zmeljorowanych obszarach gospodarstw, co im
ułatwi spłacenie uzyskanych kredytów;
2) termin płatności może być bardzo krótkim —
3 do 5 lat, gdyż rentowność gospodarstw zmeljoro
wanych będzie stosunkowo bardzo znaczną w po
równaniu ze stanem tych gospodarstw w szachownicy;
3) zapoczątkowanie na większą skalę prac mel
ioracyjnych w ośrodkach przemysłowo-górniczych
byłoby środkiem, zapobiegającym bezrobociu i drożyźnie artykułów spożywczych.
Dokonywanie kredytowanych przez rząd prac
meljoracyjnych integralnie jest związane z koniecz
nością rozbudowy ustawy o spółkach wodnych ze
względu na fakt, że w praktyce tworzenie tych spó
łek na mocy ustawy napotyka nieprzezwyciężone
trudności.
Najwłaściwszem rozwiązaniem byłoby tworzerzenie z urzędu przez okręgowe urzędy ziemskie
spółek wodnych przy scaleniu gruntów, przez prze
kazanie funkcyj zarządu spółki radzie uczestników
scalenia. Ustawa o scaleniu gruntów winna być
uzupełniona przez odpowiedni artykuł.

stemie organizacji wykonania i 4) orzekającemi insty"
tucjami mogą być ciała, organicznie związane z tere
nem wykonania i gwarantujące uzyskanie łatwego
kontaktu między niemi a uczestnikami scalenia. Usta
wy, dotychczas wydane w przedmiocie scalenia grun
tów, są najjaskrawszem zaprzeczeniem tych zasad.
Nie mniejsze znaczenie od dobrej ustawy po
siada sprężysta organizacja wykonania. Nie będzie
zbytecznem zwrócenie uwagi na fakt, że scalenie,
wykonywane przed wojną europejską w Kongresówce
na mocy kilku bardzo krótkich urywków praw, dało
•ednakże poważne wyniki, głównie dzięki temu, że
Administracja rosyjska nie doszukiwała się w scaleniu
kamienia filozoficznego i nie bawiła się w robienie
wynalazków. Uważając, iż scalenie jest pożyteczną
akcją, nie tamowała go nadmiarem swej opieki, ro
zumiejąc, że skoro się scalenie rozwija, nie należy
go poprawiać nieprzemyślanemi inowacjami.
Pod tym względem nasza administracja ma da
leko więcej inicjatywy. Każdy niemal urzędnik ziem
ski uważa za swój święty obowiązek dodać coś swe
go do scalenia — stąd przy armji urzędników ziem
skich wynika odsunięcie na plan ostatni gospodar
czego znaczenia scalenia na korzyść najnielogiczniejszych częstokroć względów formalnych. Tak np., zna
ne są przypadki, gdy scalenie poszczególnych objektów było w terenie ukończone, a wtedy właśnie urzę
dy ziemskie uważały za stosowne zakwestjonować
podstawy prawne rozpoczęcia scalenia, prowadzonego
przez te same urzędy na tych objektach w ciągu
kilku lat; oczywiście czynności przerwano na nieokre
ślony czas. Za najwyższą zasługę przed Państwem
poczytywały widocznie okręgowe urzędy ziemskie
wynajdywanie w pracy bądź to komisarza ziemskiego,
bądź to mierniczego najdrobniejszych usterek tech
nicznych czy prawnych lub formalnych, któreby umo
żliwiały odsyłanie operatu dla dokonania uzupełnień,
zwykle dość długotrwałych. Lekceważenie wartości
pracy doszło do niebywałych granic. Metody postę
Środki naprawy.
powania, zalecane przez organizatorów głównego urzę
Są dwa czynniki, które radykalnie mogą wpły du ziemskiego, dziś dają owocne plony!
nąć na uzdrowienie akcji przy przebudowie ustroju
Tego rodzaju traktowanie .spraw winno być naj*
rolnego. Pierwszym jest dobra ustawa, drugim sprę kategoryczniej zwalczane przez Ministerstwo Reform
żysta organizacja wykonania.
Rolnych, które wszak zostało powołane do szybkiego
Jeśli trudno było o dobrą ustawę dotychczas zadośćuczynienia pilnym potrzebom gospodarczym.
ze względu na niedocenienie jej doniosłości w Sej Gdyby na pośpiechu nie zależało, gdybyśmy wobec
mie, który w ciągu dwuch lat dwukrotnie ją opraco zachodnich sąsiadów nie byli spóźnieni w tej dzie
wywał, a za każdym razem z niepomyślnym wyni dzinie o 60—70 lat, utworzonoby departament, a nie
kiem, powodowanym brakiem na terenie Sejmu lu ministerstwo. Nie należy chyba dowodzić, że po woj
dzi, którzy mieliby chęć poświęcić tej tak mało przy nie europejskiej nie możemy sobie pozwalać na taką
noszącej popularności sprawie więcej czasu i pracy—
powolność, jaką wolno było stosować Niemcom po
to obecny rząd, mając odpowiednie pełnomocnictwa, wojnach Napoleońskich, kiedy ewolucja stosunków
może zadekretować ustawę, która odrazu uzdrowiłaby gospodarczych nie wymagała błyskawicznych rozwią
bolączki scaleniowe.
zań. Jeżeli zaś M. R. R. rzeczywiście ma dążyć do
Założeniami zasadniczemi tej ustawy powinny szybkiej przebudowy ustroju rolnego, winno dobrać
być następujące zasadnicze przesłanki: 1) szybkość taki skład personalny w okręgach, któryby dawał
wykonania scalenia wzbudzi zaufanie mas do poczy gwarancje, że przy załatwianiu spraw decydować będą
nań rządu i wytworzy odpowiedni efekt materjalny względy rzeczowe, a nie zamiłowanie do rozkładania
w bardzo krótkim czasie; 2) oszczędność przy usta prac na całe lata.
laniu organizacji wykonania umożliwi rozwinięcie sca
Po dziś dzień daje się zauważyć, że kompe
lenia na szeroką skalę; 3) uwzględnienie korzyści tencje poszczególnych wydziałów O. U. Z. nie są
gospodarczych, a nie względy fikcyjne decydują o sy dość ściśle rozgraniczone. Wydziały, pozbawione pra-
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cy rzeczowej, chcą swój zakres rozszerzać kosztem
innych. Ustalenie tego zakresu, uproszczenie całego
postępowania może jeszcze uzdrowić warunki pracy
w tych urzędach.
Zasadniczym względem, któremu winna być
podporządkowana cała procedura w urzędach ziem
skich, jest zrozumienie doniosłości i potrzeby szyb
kości w przebudowie ustroju rolnego.
Koniecznością jest skrócenie do minimum okre
su czasu, oddzielającego chwilę wszczęcia postępo
wania scaleniowego od terminu objęcia w posiada
nie nowych działów. Skrócenie tego okresu jest tem
ważniejsze, że, pomijając już inne względy, wydatki
poniesione na ten cel, oraz straty, wynikające 2 ra
bunkowej gospodarki uczestników scalenia w jego
toku, opłacają się wydatnie wówczas, gdy się pokry
wają korzyścią lat najbliższych, co się wiąże ze zre
dukowaniem okresu scalenia do czasu, naprawdę
wystarczającego na normalny przebieg tych prac.
Okres ten obejmuje wykonanie prac technicz
nych i załatwienie spraw formalnych, związanych ze
scaleniem; prócz tego wchodzi w grę nadzór nad
pracami regulacyjnemi, który polega na stwierdzeniu,
czy prace te odbywają się zgodnie z wymaganiami
obowiązujących w tej dziedzinie przepisów.
Przy likwidacji serwitutów główną rolę odgry
wają 1) same strony przy dobrowolnej likwidacji,
2) komisje szacunkowc-rozjemcze — przy przymuso
wej likwidacji.
Nadzór urzędów ziemskich przy opracowaniu
projektów przez komisje szacunkowo-rozjemcze jest
tylko fikcyjnym; wchodzi on w grę przy orzekaniu
o projekcie. Wobec samego jądra sprawy, t. j. spo
sobu opracowania projektu, od którego zależy roz
wiązanie sprawy, urzędy ziemskie są bezsilne i wsku
tek tego likwidacja serwitutów (dzięki wadom usta
wy) ciągnie się do nieskończoności.
Natomiast przy pracach scaleniowych nadzór
ze strony urzędów ziemskich jest zawarowany na
każdym kroku, zarówno przy czynnościach, poprze
dzających sporządzenie projektu, jak i przy samem
jego sporządzeniu. Mimo tak ścisłego nadzoru czy
uzyskuje się pożądane wyniki?
Z całą stanowczością należy odpowiedzieć— niej
Warunkami prawidłowego nadzoru są — dobra
ustawa, ciągłość pracy i właściwa organizacja urzę
dów ziemskich.
Czy są dziś zachowane te warunki?
Czas trwania

scalenia poszczególnych

objektów.

Na długotrwałość obecnego postępowania sca
leniowego składa się cały szereg czynników, miano
wicie: długotrwałość orzekania w sprawie odwołań;
obowiązek zatwierdzania starego stanu posiadania
z urzędu nawet w braku zażaleń z tego tytułu; prze
prowadzanie związanych ze scaleniem likwidacyj ser
witutów na podstawie nieżyciowej ustawy o serwi
tutach; sprzeczność postanowień ustawy przy proce
durze zamiany gruntów, która odbywać się ma z urzę
du (art. 1 i 7c ustawy) i dobrowolnie oraz brak
wskazówek, jak postąpić w przypadku, gdy dobro

wolna ugoda nie zapada; utrzymanie w sile skom
plikowanej procedury rosyjskiej ustawy organi
zacji ziemskiej włościan przy podziale wspólnych
gruntów kilku wsi (§ 6 rozporządzenia wykonaw
czego do ustawy); pozbawienie mierniczego pra
wa korzystania z zastępców; pozbawienie mierni
czego prawa obrony projektu na komisjach; brak
sankcji w stosunku do urzędów ziemskich za
zwłoki w wykonaniu, wynikające z winy samych urzę
dów; brak rozgraniczenia kompetencji mierniczego i ko
misarza ziemskiego; brak egzekutywy w stosunku
do uczestników scalenia, odmawiających okazywania
przewidzianych przez ustawę świadczeń; niewspół
mierne często z faktyczną potrzebą wymagania praw
ne i techniczne w stosunku do odnośnych operatów;
niskie opłaty i niewspółmierne z ilością wykonanej
pracy finansowanie poszczególnych stadjów i t. d.
Poza tem wszystkiem na terminie wykonywania prac
scaleniowych, rozpoczętych przed rokiem 1923, od
biły się przepisy przechodnie do ustawy, nadające
jej moc wsteczną, wobec czego prace rozpoczęte
należało przystosowywać do postanowień nowej usta
wy, co było nie odrazu możliwe, wobec wejścia w ży
cie w rok później przepisów wykonawczych do usta
wy; z tej również przyczyny powstrzymano wówczas
rozpoczynanie nowych prac scaleniowych. Przerabia
nie starych prac zbiegło się z okresem największej
dewaluacji marki; umowy nie mogły być dotrzymy
wane, prace przeciągały się latami, rujnując materjalne zasoby wsi i wykonawców. W sztuczny i szko
dliwy sposób zatamowano na długo rozwój prac sca
leniowych, gdyż właściciele okolicznych objektów od
żegnywali się od chęci poddania swych gruntów
podobnej operacji.
Obecna formalistyka ustawy z całą jej przewle
kłością nie rokuje również szybkiego rozwoju prac
scaleniowych. Nad mierniczemi-wykonawcami tych
prac wisi zawsze niepewność terminowego ich ukoń
czenia, a więc i obawa przed stratami materjalnemi.
Scalenie gruntów przeciętnego objektu trwa
w dzisiejszych warunkach co najmniej 2 lata (zwy
kle więcej).
Na okres ten składają się —
1) czas potrzebny do uprawomocnienia
decyzji o wdrożeniu postępowania
............................. 6 miesięcy
scaleniowego
2) pomiar i ułożenie rejestrów starego
stanu p o s ia d a n ia ........................ 6
„
3) procedura zatwierdzania starego sta
nu p o s ia d a n ia ............................. 3
„
4) opracowanie projektu przez mierni
czego ............................................ 4
„
5) procedura przy zatwierdzaniu pro
jektu ................................................ 9
„
6) czas, potrzebny na doręczenie de
cyzji, jej ogłoszenie i wprowadze
nie uczestników w posiadanie no
wych działów
3
Razem przeciętnie .

.

31 miesięcy

Przy racjonalnej organizacji pracy ten okres
czasu byłby znacznie zmniejszony:
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1) pomiar i ułożenie rejestrów starego sta
nu posiadania bez wyczekiwania na
uprawomocnienie decyzji o wdro
żeniu postępowania
................... 7 miesięcy
2) zatwierdzenie starego stanu posia
dania ................................................ 1
„
3) opracowanie i zatwierdzenie projektu 5
„
Razem

.

. 13 miesięcy

Odpowiednio ujęta zmiana ustawy może więc
skrócić okres scalenia więcej niż dwukrotnie.
Zestawienie powyższe wskazuje wyraźnie, że
wykonanie scalenia przez mierniczego wynosi 11 — 12
miesięcy, formalności zaś, związane z zatwierdzeniem
tej pracy, trwają 18—20 miesięcy.
Wadliwy podział kompetencji w urzędach
ziemskich.
Nic nie pomogą na powolność postępowania
prekluzyjne terminy ustawowe (art. 31 i 37 ustawy,
która nie określa, czy stan posiadania, względnie pro
jekt, automatycznie się uprawamacniają, o ile ter
miny miną, a decyzje nie zapadną), skoro drugą
instancją jest główna komisja ziemska nawet w spra
wach drugorzędnej wagi.
W warunkach, gdy całe postępowanie zaczyna
się, trwa i kończy w powiatowym urzędzie ziemskim,
w którym powinno się ogniskować źródło wszelkich
poczynań w dziedzinie wykonania ustawy, nie wi
dzimy jednak w działalności tych urzędów odpowie
dniej inicjatywy. Niewielkim bardzo jest odsetek wy
woływanych z urzędu prac scaleniowych, likwidacyj
serwitutów i przymusowych parcelacyj dla upełno
rolnienia karłowatych gospodarstw przy scalaniu.
Nie można bezwładu powiatowych urzędów ziem
skich kłaść na karb wyłącznie nieodpowiedniego do
boru ludzi; należy szukać głębszych przyczyn, dzięki
którym ogromne pole do działania leży odłogiem
(gdyż inaczej nie można określić zjawiska, że wywo
ływane z urzędu prace nietylko nie są kilkakrotnie
liczniejsze od zgłaszanych przez zainteresowanych,
lecz są w stosunku do ostatnich znikomo małe).
Przyczyną tą jest pozbawienie urzędu powiato
wego możności orzekania w charakterze l ej instancji;
obecnie rola tych urzędów jest sprowadzona do roli
pośrednika, pozbawionego nawet kontaktu z insty
tucją orzekającą; że zaś dziś nawet urzędy ziemskie
nie wierzą, iż wszczynane prace rozwijać i kończyć
się mogą w normalnym czasie, przeto nie daje się
zauważyć tendencja do potęgowania w powiatach
rozwoju prac regulacyjnych. Brak pierwszej instancji
w powiatach przy obecnej organizacji pracy pomnaża
liczbę skarg do ll-ej instancji o kilkadziesiąt procent,
sprawia, że postępowanie przy regulacjach nie
zmiernie się przewleka, powoduje zawiłą formalistykę
i pliki niepotrzebnej korespondencji pomiędzy wy
działami tego samego urzędu, przetwarza żywotną
pracę w „papierową" robotę, gdzie powiatowy urząd
ziemski jest tylko źródłem wiadomości dla okręgu,
który nolens volens opiera się na tych informacjach,
nie znając stosunków na gruncie.

Powiatowy urząd ziemski winien być pierwszą
instancją; wyłom w tym kierunku uczyniła nawet
obecnie obowiązująca ustawa scaleniowa w art. 24,
mocą którego komisarz ziemski zatwierdza projekt
ustalenia wielkości udziałów we wspólnotach grun
towych, sporządzany przez mierniczego.
W*dy ustawy o likwidacji serwitutów.
Ustawa ta nie zawiera radykalnych środków,
zmierzających do usunięcia serwitutów. Daje ona
dwie drogi rozwiązania sprawy: likwidację dobrowolną
przez zawarcie układu między stronami i likwidację
przymusową, gdy jedna ze stron nie wyrazi zgody
rta zawarcie umowy oraz likwidację z urzędu, wywo
ływaną w pewnych określonych warunkach.
Ponieważ dobrowolna likwidacja nasuwa jedną
tylko uwagę, że czyni niewielkie postępy, przeto za
trzymajmy się szczegółowiej nad likwidacją przymu
sową.
Postępowanie przy przymusowej likwidacji ser
witutów przy obowiązującej ustawie może ciągnąć
się w nieskończoność, a w najlepszym razie 3—5 lat.
Nieprzybycie jednego członka na posiedzenie komisji
szacunkowo-rozjemczej odracza automatycznie posie
dzenie. Że zaś strony mają wpływ na swych arbitrów,
przeto prace komisji są bojkotowane, gdy jedna ze
stron jest niezadowolona z opracowywanego projektu.
Wyznaczenie jednak z urzędu członków komisji jest
niemożliwe, ponieważ poprzednicy dobrowolnie nie
zrzekają się mandatów.
Sam sposób obliczenia t. zw. kapitału zaserwitutowego doprowadzał niejednokrotnie do takich wy
ników, że wypadało w myśl projektu oddać za upraw
nienia serwitutowe więcej, niż wynosił cały obciążony
serwitutem majątek.
Komisje operowały i operują fantastycznym czę
sto materjałem z różnych okresów spadku marki pol
skiej, posiłkując się cenami za ostatnie pięciolecia.
Jeżeli takie obliczenia nasuwają trudności specjali
stom, to cóż sądzić o niefachowych zazwyczaj człon
kach komisji.
Następujące przykłady charakteryzują najlepiej
braki ustawy:
a) Majątek jest obciążony serwitutem na rzecz
150 osad wsi X. 70 tych osad dochodzi do ułożenia
warunków likwidacji serwitutu; sprzeciw reszty unie
możliwia dobrowolną likwidację.
b) Cztery osady wsi X obciążają serwitutem
20 mg. ziemi jednego majątku; 4 drugie osady tej
wsi obciążają serwitutem 10 mg. ziemi drugiego
majątku. Majątki te powstały z podziału jednostki
hipotecznej po 1864 r. Właściciel pierwszego majątku
ułożył się z 4 osadami, obciążającemi jego majątek;
właściciel drugiego majątku nie godzi się na zlikwi
dowanie swego serwitutu; całe postępowanie w myśl
ustawy winno się wówczas odbyć w trybie przymu
sowym.
c) Majątek został podzielony w trybie hipotecz
nym po roku 1864 na 20 odrębnych jednostek hipo
tecznych.
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Serwituty jednej wsi obciążają 30 mg. miejsco darowanych". Nadmienić trzeba, że rosyjska ustawa
wości Krzaki. Wieś wywołuje przymusową likwidację. organizacji ziemskiej włościan w wielu artykułach
Właściciel między innemi i miejscowości Krzaki przy- sprzeciwia się literze i duchowi naszej Konstytucji,
pozywa do sprawy właścicieli pozostałych 19 mająt która zniosła stanowość; przestrzeganie tej ustawy
ków, z których kilka rozparcelowano na setki gospo na ziemiach, zaludnionych częściowo przez drobną
darstw. Wszyscy ci właściciele zobowiązani są brać szlachtę, uniemożliwia upełnorolnienie gospodarstw.
udział w sprawie za pośrednictwem swych pełno
Dotychczas nie ustalono wielkości gospodarstwa
mocników, mogących więc decydować w sprawie, samowystarczalnego, co obchodzi zarówno ustawę
dotyczącej cudzej własności. Nawet załatwienie przy o reformie rolnej, jak i ustawę scaleniową; przy sca
musowej likwidacji serwitutu jednej osady trwa 2—4 laniu bowiem w myśl ustawy i rozporządzenia ma
lata.
się dążyć do tego, aby kolonje drobne dostawały się
d)
We wsiach drobno-szlachecko włościańskich
do rąk jednego właściciela, pozostałych zaś współ
dobrowolne akty zrzeczenia się praw serwitutowych właścicieli należałoby spłacać. Niewiadomo, czy do
przez włościan nie są zatwierdzane, gdy nawet obar tychczas w tym względzie miarodajne są postanowie
czeni serwitutem są małorolnymi, zaś posiadający nia rosyjskiej ustawy organizacji włościan, która za
prawo serwitutowe— pełnorolnymi.
braniała dzielić grunty włościańskie na działy mniej
Urzędy ziemskie tracą dzięki ustawie niepro sze od 6 morgów.
dukcyjnie czas na rozstrzyganie wiecznych skarg
Niema dotychczas ujednostajnionych przepisów
i sporów.
o klasyfikacji gruntu przy różnego rodzaju pracach
Przy opracowywaniu nowej ustawy należałoby agrarnych; brak w ustawie wyraźnych wskazówek,
wychodzić z podobnych, jak i przy scaleniu, założeń, czy grunty wsi, znajdujące się w środku gruntów
a mianowicie, że powiatowy urząd ziemski opraco dworskich i otoczone niemi ze wszystkich stron, na
wuje z urzędu projekt przymusowej likwidacji serwi leży traktować jako szachownicę, czy enklawę, i czy
tutów.
zainteresowani mogą wówczas żądać włączenia grun
tów dworskich do scalenia, czy też winni dążyć do
Konieczność skodyfikowania przepisów.
zamiany gruntów na podstawie odpowiednich prze
pisów; różnorodne są terminy odwołań od orzeczeń
W dziedzinie prac agrarnych mamy już trzecią komisyj ziemskich; podczas gdy ustawa o zakresie
ustawę scaleniową; równolegle obok ustawy polskiej działalności Ministerstwa Reform Rolnych i organi
o likwidacji serwitutów obowiązuje do dziś Ustawa zacji urzędów i komisyj ziemskich przewiduje ogólny
Organizacji Ziemskiej włościan,— przepisy materjalne termin dla odwołań 30 dni, ustawy serwitutowa i sca
do polskiej ustawy na niej się właściwie opierają; leniowa dają termin 14-dniowy dla odwołań od orze
podział wspólnot gromadzkich, podział wspólnot kilku czeń o projekcie; brak sankcyj ustawowych w razie
wsi, zamiana gruntów według jej przepisów odbywa uchybienia postanowienia o terminach prekluzyjnych;
się do dnia dzisiejszego. Mamy już kilka ustaw o re zasady przy doręczaniu wezwań, zawiadomień i orze
formie rolnej.
czeń są niejednolite; niejednolity jest system wyzna
Ustawy, rozporządzenia, okólniki, pisma okólne, czania zastępców nieobecnych, niewłasnowolnych it.p.;
instrukcje, zmieniające się z dnia na dzień, w wię ustawy są niepowiązane w przypadku jednoczesnego
kszości przypadków już nieobowiązujące, tworzą istny scalenia, likwidacji serwitutów i zamiany gruntów;
labirynt, w którym trudno jest zorjentować się wta brak jednolitych przepisów o pomocy kredytowej
jemniczonym, a niemożliwie zwykłym śmiertelnikom, Państwowego Banku Rolnego, jeżeli chodzi o prze
których to ustawodawstwo dotyczy. Brak skodyfiko- budowę i meljorację, a wreszcie każda ustawa prze
wariia przepisów w tej dziedzinie utrudnia pracę sa ładowana jest szczegółami, których miejsce w roz
mych urzędów ziemskich.
porządzeniu wykonawczem głównie z tego względu,
Kodyfikacja taka byłaby podnietą do zastano że niewłaściwy szczegół w ustawie jest zaporą nie
wienia się, jakie należy wprowadzić ulepszenia i jaki do pokonania na długi okres czasu, podczas gdy
balast odrzucić.
z rozporządzenia łatwo go usunąć, — wszystko to ra
Ustawy nie przewidują zakazu podziału wspól zem wzięte wskazuje na konieczność celowej kody
not gromadzkich w nieskomasowanych wsiach. Ustawa fikacji ustawodawstwa agrarnego.
scaleniowa wprowadza tryb podziału wspólnot gro
Parcelacja.
madzkich, odmienny od trybu, wskazanego w rosyj
skiej ustawie organizacji ziemskiej włościan, lecz
Zagadnienie . reformy rolnej ujmowane bywa
już nowe rozporządzenie do ustawy scaleniowej po
zostawia stary tryb postępowania, przepisany przez zwykle pod kątem widzenia programów agrarno-sorosyjską ustawę organizacji ziemskiej włościan przy cjalnych najprzeróżniejszych odcieni. Kierunek roz
podziale wspólnot, będących własnością kilku wsi, wiązania zagadnienia zależy od tylu tak odmiennych
co z punktu widzenia samej ustawy scaleniowej po- w każdym kraju warunków, że nie należy się dziwić,
żądanem nie jest, choćby ze względu na odmienny jeśli to samo zagadnienie znajduje coraz to inne for
tryb klasyfikacji przy podziale tych wspólnot, która my rozwiązania.
Na czoło sprawy wysuwa się kwestja takiego
według rosyjskiej ustawy winna się odbywać według
instrukcji z dnia 23.V 1841 r. o urządzeniu i oczyn- ujęcia reformy rolnej, by sprawa zaopatrzenia ludności
szowaniu włościan w majątkach, „najmiłościwlej roz- w artykuły rolnicze nie ucierpiała w związku z wy-
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konaniem reformy nawet na krótkotrwały okres czasu.
Nasza ustawa o reformie rolnej, wysuwając spra
wą upełnorolnienia karłowatych gospodarstw i za
opatrzenia bezrolnych w warsztaty rolne, nie rokuje
nadziei, ażeby rzeczywistość zmierzać mogła w tym
kierunku.
Obecna działalność parcelacyjna jest kontynuo
waniem przedwojennego przekształcania warsztatów
większych w mniejsze z tą chyba różnicą, że teore
tycznie zabezpieczono losy służby folwarcznej oraz że
obecna parcelacja zmniejsza wpływy do kas skarbo
wych, a to z tytułu kurczenia się większej własności,
co powoduje zmniejszenie podatku postępowego.
Nowotworzone gospodarstwa po parcelacji części
czy całego objektu opłacają znacznie mniejszy po
datek, niż wpłacany poprzednio z tego samego
objektu.
Ponieważ ziemia przechodzi z rąk większej wła
sności do rąk tych drobnych rolników, którzy stoją
materjalnie najsilniej, taka reforma rolna jest korzystną
tylko dla nabywcy i sprzedawcy, zaś godzi w interesy
państwa (gdyż zmniejsza wpływy podatkowe), bez
rolnych oraz małorolnych (gdyż zapas ziemi zastrasza
jąco szybko się kurczy, a te warstwy, nie posiadając
środków na kupno ziemi, mogą jej wogóle nie otrzy
mać, i ogółu obywateli (gdyż nowonabywcy ziemi nie
dają gwarancji, że powiększą produkcję rolną, zwykle
zaś gospodarują gorzej od właścicieli większych ma
jątków),— przeto skoro taki proces rozdrobnienia ma
trwać nadal, to niech przynajmniej będzie łączony
z dziedziną regulacyj rolnych, chociażby częściowo.
Wówczas tylko będzie mieć u nas rację bytu łącze
nie pojęć reformy rolnej z parcelacją. Dzisiejsza bo
wiem parcelacja ze świadomą przebudową ustroju
rolnego ma bardzo niewiele wspólnego.
Punkt końcowy artykułu 16 ustawy o scalaniu
gruntów winien być w tym celu najbezwzględniej
przestrzegany.
Projekt zmian w ustawie scaleniowej.
Art. 7 uzupełnia się: przez „usunięcie t. zw.
enklaw, gdy leży to w interesie uczestników scalenia".
ftrt. 15 uzupełnia się przez:
d) z urzędu: „gdy grunty drobnych właścicieli
wymagają scalenia";
e) „na wniosek mierniczego, złożony do P. U. Z.
wraz z umową o pomiarze gruntów danej jednostki
administracyjnej, wykonywanych dla celów przyszłego
scalenia".
ftrt. 16 zmienia się na: „wnioski (art. 15) o wdro
żeniu postępowania należy złożyć do P. U. Z., P. Z. U. po
szczegółowem zbadaniu ich zatwierdza je łącznie
z obszarem scalenia, który ze względów gospodar
czych i topograficznych i t. d. (bez zmian).
ftrt. 17 zmienia się na:
„Orzeczenie P. U. Z., zaskarżalne w przeciągu
10 dni, zatwierdza lub odrzuca O. U. Z. Prawo od
woływania się od tego orzeczenia zainteresowanym
nie przysługuje*.
W art. 18 i 19 zmienia się wyrazy:
„okręgowej komisji ziemskiej" na „okręgowego
urzędu ziemskiego".

Art. 21— Końcowy ustęp części 1-ej zmienia się na:
„powiatowy urząd ziemski wyznacza ich z urzędu",
analogicznie zmienia się ustęp 2 tego artykułu.
ftrt. 22 — punkt g skreśla się wobec poprawki
do art. 7. Punkt e uzupełnić przez dodanie słów:
„w charakterze zarządu spółki wodnej."
ftrt. 23—Wyrazy w końcu: „może wyznaczyć im
z urzędu" zastąpić przez:„winien wyznaczyć im z urzędu
w ciągu 30 dni".
ftrt. 24 — Wyrazy „okręgowa komisja ziemska"
zamieniają się przez „okręgowy urząd ziemski",
ftrt. 29 — Dodać w końcu:
„powtórnie wykonana klasyfikacja nie podlega
zaskarżeniu."
ftrt. 30 — Punkty b, c i d winny być zmienione
w ten sposób, ażeby odnośne czynności przekazane
zostały do wykonania mierniczemu.
Punkty a i e łączą się, tworząc tekst:
„Powiatowy urząd ziemski stwierdza, czy wszyst
kie czynności mierniczego zostały wykonane zgodnie
z obowiązującemi przepisami, bada skargi, złożone
przez uczestników scalenia na czynności mierniczego
i sporządza o powyższem odpowiedni protokuł."
ftrt. 3 2 — Skreśla się ustęp końcowy, zaczyna
jący się od słów: „mierniczy wykonywa wszystkie
czynności" i t. d.
ftrt. 34 uzupełnia się przez zdanie:
„O ile 3/s uczestników scalenia nie wyrazi w protokule, zaopatrzonym w podpisy, że uważa za ko
nieczne odroczyć do czasu uprawomocnienia się od
nośnego orzeczenia O. K. Z. wejście w użytkowanie
nowych działów, wówczas po zatwierdzeniu (art. 35)
projektu przez O. K. Z. — powiatowy urząd ziemski
wprowadzi uczestników scalenia w posiadanie no
wych działów do czasu wydania decyzji przez G. K. Z",
ftrt. 37 uzupełnia się przez zdanie:
„O ile w ciągu 3 miesięcy O. K. Z. lub G. K. Z.
nie „wyda ujemnej o projekcie scalenia decyzji, uważa
się ten projekt za zatwierdzony przez G .K. Z “.
ftrt. 39 skreśla się.
ftrt. 40 uzupełnić przez zdanie:
„W przypadku, gdy jeden wierzyciel obciążał
część działków, jego prawa przechodzą na całe no
woutworzone gospodarstwo; gdy istnieje kilku wie
rzycieli, prawa ich przechodzą również na całe go
spodarstwo z wpisaniem ich do hipoteki za kolejnemi
numerami; kolejność wpisu odpowiadać winna chro
nologicznemu porządkowi zaciąganych pożyczek, przy
czem pierwszeństwo wpisu należy do długów i zo
bowiązań hipotecznych“.
ftrt. N. — Ustawa winna być uzupełniona przez
zdanie: „Przy 1) zamianie gruntów, 2) podziale wspól
not, 3) likwidacji serwitutów, wykonywanych łącznie
ze scaleniem gruntów, oddzielnych ostatecznych do
wodów pomiarowych dla tych prac sporządzać nie
należy".
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Prof. Edward Warchalowski.

Baza triangulacyjna m. st. Warszawy.
II.

Pomiar bazy.
(Zakończenie).

Pomiar bazy triangulacji składa się z trzech
kolejnych etapów: 1) przygotowanie linji do pomia
ru, 2) właściwy pomiar i 3) obliczenie wyników.
Przygotowanie linji rozpada się znowu na dwie
części: prowizoryczne i ostateczne. Prowizoryczne
przygotowanie polega na przemierzeniu bazy taśmą,
zaszkicowaniu sytuacji i tych przeszkód, jakie mo
gą się trafić przy wykonywaniu ścisłego pomiaru.
Do takich przeszkód zaliczamy: przejścia przez dro
gi, rowy, krzaki i t. p. W ten sposób otrzymamy
wszystkie dane, umożliwiające przygotowanie po
mocniczych urządzeń w celu pokonania przeszkód
miejscowych. Oczywiście przeszkody te są drobnemi, ponieważ baza obrana jest wogóle na terenie rów
nym i dogodnym do bezpośrednich ścisłych pomiarów.
Jak wspomniano wyżej, przy pomiarze bazy
triangulacji m. Warszawy używane były czopki na
palach. Z tego więc względu ostateczne przygoto
wanie linji do pomiaru polegało na ścisłem wyty
czeniu linji pomiędzy centrami bazowemi i ustawie
niu na niej co 24 m pala o przekroju kwadrato
wym 8X 8 cm, na którym to palu następnie były
wbijane czopki ściśle w linji bazy. Wytyczenie linji
było uskutecznione zapomocą 6" teodolitu firmy
Zeiss'a w ten sposób, że ustalono punkty pośred
nie w odległości mniej więcej 300 m jeden od dru
giego, przyczem każdy punkt był kontrolowany
pr.ez ustawienie w nim instrumentu i celowanie na
końcowe punkty Lazy. Te pośrednie punkty słu
żyły następnie
stanowiskami instrumentu przy
szczegółowem wytyczaniu miejsc pali.
Odległości 24 metrowe od pala do pala od
mierzano zapomocą linki stalowej, na której były
oznaczone blaszkami punkty w odległości 24 m.
Linka została uprzednio skontrolowana i porówna
na z drutem invarowym.
Pale były właściwie wkopywane, a nie wbija
ne. Taki sposób postępowania został obrany dlate
go, że, po pierwsze, przy wbijaniu łatwo psują się
głowice pali, a po wtóre, pal wkopany mniej podle
ga wpływowi sił sprężystych ziemi i jest wsku
tek tego więcej stateczny. Procedura
ustawia
nia pala przedstawiała się w taki sposób. Obserwa
tor, znajdujący się przy instrumencie, wskazywał
kierunek linji, drugi obserwator z dwoma robotni
kami odmierzał linką 24 metrowy odcinek od po
przedniego ustawionego już pala. Świdrem wywier
cano otwór w ziemi na głębokość około 0,5 m\
następnie wstawiano w ten otwór pal, przyczem,
oczywiście, sprawdzano, czy pal ustawiono w linji
i czy odległość od poprzedniego pala odpowiada
24 m. Po takiem sprawdzeniu kilkoma uderzeniami
drewnianego młota (baby) pal wbijano cokolwiek
w ziemię, znowu sprawdzano położenie w linji ba
zy i nareszcie zasypywano i obijano ziemią.
Ustawianie pali na linji powinno się rozpo
czynać najpóźniej na dwa dni przed pomiarem, aby

mieć przygotowany całkowicie przynajmniej jeden
odcinek do właściwego pomiaru. Partja do przygo
towania linji do pomiaru składać się winna z 1 na
czelnika partji, 1 pomocnika, 5-6 robotników i
1 podwody do rozwożenia pali. Taka partja może
dziennie ustawić do 75 pali, co stanowi długość
odcinka, który można zmierzyć aparatem drutowym
w przeciągu jednego dnia w obydwie strony.
Na końcowych punktach bazy, które w przy
padku omawianym są również punktami siatki 1-go
rzędu, założone zostały specjalne centry takiej
postaci:
Na głębokości około 1,5 m. osadzono na pod
stawie cementowej betonowy kamień postaci sze
ścianu 20 X 20 X 20 cm. W tym sześcianie, w spec
jalnie na ten cel przeznaczonym otworze, zalano
ołowiem czop stalowy średnicy ok. 2 cm. którego
główka zaokrąglona została poniklowana i na niej

nacięto dwie prostopadłe do siebie kreski oraz na
pis: „Triangulacja m. st. Warszawy 1925“ (rys. 10).
Czop ten zabezpieczony jest przykrywką. Po zakoń
czeniu pomiaru bazy centry zostały założone cegłą
i zasypane ziemią, przytem ustawiono jeszcze t. zw.
centr zewnętrzny w postaci betonowego kamienia
kształtu ściętego ostrosłupa wagi ok. 1 5 0 ^ . Krzyż,
wyżłobiony na tym kamieniu, ściśle był centrowany
nad dolnym, zasadniczym znakiem. Centr zewnętrz
ny nie wystaje ponad powierzchnię ziemi, lecz, od
wrotnie, znajduje się na głębokości ok. 25 on, a to
w tym celu, aby nie uległ zniszczeniu przez ludzi
złej woli.
Do wytyczenia linji należy również wbijanie
w głowice pali czopków, o których była wyżej mo
wa; ta operacja przygotowawcza wykonywa się tuż
przed samym pomiarem.
Przy wytyczaniu posiłkujemy się teodolitem
6”— 10". Przy wbijaniu czopkow jeszcze raz kon
trolujemy odległości od pala do pala, a właściwie
od czopka do czopka. Do wykonywania tej pracy
wystarcza 2 techników (jeden przy instrumencie i je
den z czopkami) oraz 2 robotników (z linką do od
mierzania). Czopków ustawiamy tylko tyle, ile po
trzeba na jeden dzień pomiaru; po ukończeniu po*
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miaru czopki zdejmujemy, aby następnego dnia
ustawić je na nowym odcinku. Pale pozostają do
całkowitego ukończenia pomiaru.
Wspomniano wyżej, że w przeciągu jednego
dnia można zmierzyć przeciętnie 1,5 km. Wobec
tego baza musi być podzielona na odcinki takiej
mniej więcej długości, a punkty pośrednie muszą
być odpowiednio stabilizowane, aby mieć gwaran
cję nienaruszalności tych punktów przynajmniej na
okres pomiaru całkowitego.
Przy pomiarze bazy triangulacji Warszawy sta
bilizacja punktów pośrednich była wykonana w na
stępujący sposób. Ostatni pal dziennego odcinka
był wkopany na 1,2 w i ścięty tuż przyziemi. W gło
wicę takiego pala wbito szpilkę z maleńką główką.
Nad palem ustawiono specjalny instrument, t. zw.
pionownik, o którym będzie mowa niżej. Na cały
czas trwania pomiarów na dwóch sąsiednich odcin
kach pozostawiono stróża, który nikogo nie dopusz
czał do zabezpieczonego punktu. Taki sposób sta
bilizacji okazał się w zupełności wystarczającym: nie
zauważono najmniejszego odchylenia na żadnym
z punktów pośrednich.
Dla przekroczenia rowów, które przecinały linję
bazy, urządzono mostki najprostszej konstrukcji; pa
le, które wypadły na dnie rowu, względnie strumy
ka, były znacznie dłuższe i odpowiednio umocowa
ne; przy przekroczeniu nasypu pale po obydwu stro
nach tegoż również były o tyle wysokie, aby drut
zawieszony nie dotknął terenu.
Rozpoczynając pomiar bazy, rozwijamy druty
i zawieszamy je na przeciąg mniej więcej pół go
dziny na dwóch tyczkach, zaopatrzonych w odpo
wiednie haczyki. Druty, które w stanie nieużywalności są zwykle pokryte wazeliną, przecieramy do
sucha. W tym samym czasie nad centrem bazowym
ustawia się pionownik, przedstawiający instrument
następującej postaci. Na zwykłym statywie instru
mentalnym umocowana jest spodarka o trzech śru
bach nastawniczych, posiadająca dwie prostopadle
do siebie ustawione libelki, zapomocą których mo
żemy spodarkę ustawić poziomo.
Spodarka rr a
w środku tulejkę pionową, w którą wstawia się lu
netka, dopasowana ściśle do tulejki. Przesuwając
spodarkę wraz z lunetką na głow cy statywu, może
my nastawić lunetkę tak, aby krzyż nitek wypadł
nad określonym punktem terenu. Wówczas spodarkę
można umocować na statywie śrubą zaciskową, lu
netkę usunąć, a na jej miejsce wstawić cylindrycz
ny czopek, zakończony ostrym stożkiem. Wierzcho
łek stożka ściśle odpowiada osi celowej lunety. Na
rys. 11 mamy pionownik, wykonany przez firmę
Hildebranda. Ustawiwszy pionownik nad centrem,
przeniesiemy w ten sposób krzyż centra nad poziom,
odpowiadający poziomowi pali, i możemy przystąpić
do pomiaru.
Na końcowym punkcie dziennego odcinka bazy
(czasowym centrze) również ustawiamy drugi piono
wnik wtedy, gdy z pomiarem zbliżamy się ku koń
cowemu punktowi. Ten drugi pionownik pozostaje
na miejscu na cały przeciąg pomiaru również i na
stępnej sekcji bazy. W ten sposób kontrolujemy,

czy centr tymczasowy pośredni nie został naruszony,
o ile, oczywiście, sam pionownik pozostawał nieru
chomy, czego, jak wspominaliśmy, pilnuje specjalny
stróż.

Rys. 11

Przystępując do samego pomiaru, ustawiamy
statywy z blokami w ten. sposób, aby płaszczyzny
bloków były w Iinji bazy, a górny punkt bloku od
powiadał wysokości pala (przy centrze —pionownika).
Następnie robotnicy, niosący drut, podają go obser
watorom, znajdującym się przy palach, którzy na
czepiają drut i podają sygnał do jednoczesnego za
wieszenia ciężarków. Obciążanie powinno odbywać
się stopniowo, aby nie uszkodzić drutu przez nagłe
wstrząsy. Drut kierujemy w ten sposób, że zero
podziałek znajduje się ztyłu.
Przy takiem położeniu drutów zawsze odczyty
podziałki wstecz trzeba odejmować, a odczyty na
przód dodawać, t. j. stosować ten sam wzór, któ
ry mieliśmy wyżej:
— r -f- v.
Gdy drut jest zawieszony i obciążony, pomoc
nicy, ustawiający statywy z blokami, ostatecznie
regulują swoje statywy według wskazówek obser
watorów.
Mając drut ostatecznie ustawiony w linji bazy
i na odpowiedniej wysokości, obserwatorzy rozpo
czynają odczyty. Obserwator wstecz podaje sygnał
do odczytywania, wykrzykując głośno „jest"; obser
wator wprzód powinien w tym momencie odczytać
swoją podziałkę i odpowiedzieć: „jestu. Wówczas
dopiero obserwator wstecz głośno podaje odczyt
na podziałce, a po nim podaje odczyt obserwator
wprzód. Odczyty zapisuje do dziennika pomiaro
wego naczelnik partji pomiarowej.

Odczytów obserwatorzy wykonywują po cztery
na różnych miejscach
podziałki, — przesuwając
zwolna po każdym odczycie drut na nowe położe
nie. Naczelnik partji, zapisujący odczyty, odrazu
oblicza wartości ( — r -f- v). Jeżeli odczyty wyko
nano dobrze, to wszystkie różnice powinny być jed
nakowe w granicach błędów obserwacyj. Zwykle
granicę tą ustalamy na 3 jednostki odczytowe, t j.
na 0,3 mm. O ile różnice dają większe niezgod
ności, wówczas naczelnik partji wydaje rozkaz: „jesz
cze raz“, —i tak dotąd, dopóki nie otrzyma się wy
starczającej zgodności. Kiedy odczyty zostały skoń
czone, naczelnik partji podaje rozkaz: „zdjąć", —
ciężarki zdejmują i drut odczepiają. Robotnicy nio
są drut naprzód na następny odcinek, a druga para
robotników podaje obserwatorom następny drut.
Obserwacje nowym drutem odbywają się tak samo,
jak pierwszym.
Jedna partja obserwuje zwykle dwoma lub trze
ma drutami. Baza warszawska była mierzona dwo
ma drutami.
Po ukończeniu odczytów na wszystkich kolej
no drutach, przechodzą na następny odcinek, przy
tem obserwator wprzód pozostaje na miejscu, stając
się na nowym odcinku obserwatorem wstecz.
Ko
lejność drutów na każdym odcinku powinna być ta
sama, co i na pierwszym odcinku.
flby nie zachodziło plątaniny i aby obserwacje
mogły być zmechanizowane, należy się trzymać na
stępującego porządku.
Obserwatorzy znajdują się
z prawej strony linji bazy, licząc w kierunku ruchu
pomiaru, naczelnik partji znajduje się również z pra
wej strony pośrodku odcinka. Robotnicy z drutami
stają z lewej strony, jedna para za drugą w kolej
ności drutów, posuwają się zaś naprzód z drutami
po prawej stronie poza obserwatorami, ustawiając
się na następnym odcinku z lewej strony w takiej
samej kolejności, jak na poprzednim odcinku.
Temperaturę powietrza mierzy się co pięć pa
li; pierwszy odczyt temperatury wykonywa się przy
rozpoczęciu odczytów u centra.
Do odczytywa
nia temperatury przeznacza się oddzielną osobę.
Każdy odcinek dzienny bazy, z wyjątkiem osta
tniego, kończącego się na drugim centrze bazy, za
wiera całkowitą liczbę 24 metrowych drutów. Do
szedłszy do końca odcinka (do czasowego centra
z pionownikiem), odwracamy druty i pomiar tegoż
odcinka powtarzamy w odwrotnym kierunku. Obser
watorzy przy drodze powrotnej zmieniają swe miej
sca. W ten sposób cały pomiar będzie wykonany
symetrycznie, wskutek czego znacznie osłabionym
będzie wpływ błędów regularnych i osobowych.
Dziennik pomiaru bazy drutami ma postać na
stępującą:
Dziennik pomiaru bazy.

Baza Warszawska. Sekcja I
od centra Służewiec do pala Na 50. Dn. 24.VIII 1925 r.
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Gdy partja pomiarowa z drutami przejdzie 5 odcinków
(pali), rozpoczyna pracę partja niwelacyjna, której zada
niem jest wyznaczenie różnicy poziomu sąsiednich pali
w tym celu, aby później można było zmierzoną bazę
zredukować na poziom.
Partja niwelacyjna składa się z 1 obserwatora
i 3 robotników. Niwelowania dokonywać można za
pomocą zwykłego niwelatora; przy bazie warszaw
skiej użyto niwelatora Zeiss’a typ III. Laty do
niwelacji bazy są to lekkie 1-metrowej długości trójgraniaste lub prostokątne listwy z podziałem §-centyme
trowym na dwóch stronach. Laty te ustawia się ostroż
nie na czopkach pali. Z jednego stanowiska można
zaniwelować kilka pali. Przy niwelowaniu bazy war
szawskiej z jednego stanowiska brano 3 odcinki czyli
4 pale kolejne, przytem odczyt na pal środkowy był
zapisywany dwa razy, raz w rubryce „wprzód", drugi raz
w rubryce „wstecz". W ten sposób przejrzyściej przed
stawia się obliczanie różnic poziomów sąsiednich pali.
Niwelowanie bazy warszawskiej wykonano dwa
razy, tak samo, jak i pomiar drutami, a ponieważ
łaty miały podział dwustronny, przeto otrzymaliśmy
4 rezultaty niwelacji.
Dziennik niwelacji bazy jest to zwykły dziennik
niwelacyjny. Przytoczymy cząstkę obserwacyj.
Dziennik niwelacji bazy sekcia I. dn. 24/V1II.
1925 r. obserwator inż. Subczyński.
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W opisany wyżej sposób pomierzono 4 sekcje,
na które podzielona została baza warszawska. Sekcja
4-ta, której końcowym punktem był centr pod wieżą
„Okęcie“, zawierała w sobie pewną całkowitą liczbę
24-metrowych odcinków i odcinek około \
2 -metrów,
t. zw. resztę. Do pomiaru tej reszty został zastoso
wany 8-metrowy drut invarowy i A-metrowa taśma
w ten sam sposób, jak i normalne dru‘y, t. j. wbi
to pal w odległości 8 metrów od ostatniego nor
malnego odcinka, a na centrze ustawiono pionownik. Drut 8-metrowy i taśma A-metrowa były za
wieszone pod tem samem obciążeniem 10 leg. Dla
kontroli reszta była zmierzona zwykłą taśmą. Taki
pomiar kontrolny jest konieczny, aby nie przeoczyć
na taśmie invarowej całych decymetrów. Trzeba tu
podkreślić, że na pomiar reszty trzeba zwrócić szcze
gólną uwagę, aby mieć pełną gwarancję, że nie za
szła żadna omyłka.
Dla całkowitego zakończema pomiaru bazowe
go trzeba jeszcze znaleźć wysokość centrów nad
poziomem morza, aby zredukować bazę do pozio
mu morza.
W zakończeniu tej części opisu pomiaru bazy
podamy osobowy i instrumentalny skład ekspedycji.
Dane dotyczą bazy warszawskiej, jednakże będą
to zarazem i ogólne wytyczne.
Skład personalny:
a) 1 kierownik ekspedycji— prof. E. War
chalowski;
1 zast. kierownika-geodeta M. Miedźwiecki;
b) partja do tyczenia bazy:
2 techników — inż. Pietrzykowski i stu
dent wydz. geodezyjnego,
6 robotników,
1 podwoda;
c) partja do zabijania czopków:
2 techników—2 studentów Politechniki,
2 robotników;
d) partja pomiarowa:
1 naczelnik partji—inż. St. Bem,
2 obserwatorów— inż. St. Kluźniak, inż.
T. Szymański,
2 pomocniczych techników do staty
wów—studenci,
4 robotników do noszenia drutów (przy
2-ch drutach),
2 robotników do ciężarków,
1 pomocniczy technik—student,
2 stróżów do pilnowania pionowników;
e) partja niwelacyjna:
1 technik— inż. St. Subczyński,
3 robotników.
Ogólna liczba wynosi: 13 sił technicznych star
szych i pomocniczych, 19 robotników i 1 podwoda.
Instrumenty:
a) tyczenie bazy: 1 teodolit 6"— " 10 , 1 linka
stalowa 24 -mtr., 2 świdry do ziemi, 2 baby
(młoty drewniane), 2 taburety, piła poprzecz-
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na, 2 siekiery, 2 łopaty, 2 — 3 tyczki białoczerwone, komplet pali;
b) wbijanie czopków: 1 teodolit 6"— 10 ", linka
pomocnicza 24-metrowa, komplet czopków;
c) pomiar bazy: komplet drutów (2—3) 24 metr.,
1 drut 8-mtr„ 1 taśma A-metr., 2 ciężarki 10kg-owe, 2 statywy z blokami, 4 tyczki z ha
czykami do wieszania drutów (na 2 druty),
1 termometr C, 2 pionowniki, dziennik po
miarowy;
d) niwelacja: 1 niwelator, 2 małe łaty, parasol,
dziennik niwelacyjny.

Obliczenie bazy rozpoczyna się od wyprowa
dzenia w dzienniku pomiarowym średniej z 4 wiel
kości (— r-f-z/). Średnie te z odpowiednim znakiem
są w przytoczonym wyżej dzienniku wypisane pod
kreską. Jednostka odczytowa na podziałkach równa
się 0,1 mm, średnie bierzemy z dwoma dziesiętnemi
znakami jednostki odczytowej, t. j. do tysiącznych
części mm. Zaokrąglenia robimy dopiero w rezulta
tach sumarycznych.
Mając dla każdego odcinka średnie wielkości
( - r+ y), przystępujemy do obliczenia sum na każdą
poszczególną sekcję bazy. Obliczenie to wykonywujerr.y w schemacie następującym.

Sekcja I: centr Służewiec — pal 50.

J'fiNg
odcin
ków

Drut

Średnie różnice odczytów (—r+v)
670
Drut

wprost

z powrotem

wprost

mm
+ 32.875
„ 13.100
„ 20.325
„ 41.850
„ 23.000

mm
+ 33.375
„ 15.275
„ 16.250
„ 41.925
„ 23.325

mm
+ 33.425
„ 13.725
„ 20.975
„ 42.425
„ 23.700

mm
+ 34.025
„ 16.025
„ 16.900
, 42.470
„ 23.925

49—50

+ 47.250

+ 47.300

+ 47.775

+ 1376.110

+ 1372.435

+ 1404.300

Znając długości drutów przy temperaturze
+ 15°, możemy obecnie znaleźć długość prowizo
ryczną każdej sekcji bazy. Było wyżej wskazane,
że długości drutów na podstawie komparacji usta
lono na:
670 = 24 m. + 837 jj.
N° 678 = 24 m. + 300 [J.
JV° 578 =
8 m. + 376 [J.
taśma =
4 m. + 209 [J.
Z temi danemi obliczamy poprawki długości
poszczególnych sekcyj w takiej tabelce:
Sekcja
liczba
drutów

Poprawki na drut
678

578

taśma

mm

mm

mm

mm

I
50

+ 41.85

+ 15.00

II
60

„ 50 22

„ 18 CO

+ 21°.7

+ 22°.7

+ 20.3

+ 23.1

+ 47.875

+ 24.5

+ 24.9

+ 1401.485

+ 266.1
+ 22°. 2

+ 286.0
+ 23°.8

W ten sposób mepoprawiona na temperaturę
i nachylenie do poziomu długość poszczególnych
sekcyj bazy będzie:

wprost

lU )

41 85
+
1376.11
4 _
1417.96
1
+
n

+
+

III
61

„ 5106

„ 18.30

IV
45

.

„ 13.50

Reszta
1
1

III
1464™

37.66

IV
IOj O*

—

__

Res z ta
12m

+
+

+
W

•W
—

+
I

_

0.38
+

0.21

z powrotem

mm
1
1200“

+

—

Drut Aft 678

Drut Ki 670

Se'tc ja

11

670

z powrotem

wprost

z powrotem

Służ.— 1
1-2
2-3
3-4
4-5

Suma

'

Temperatura

678

50.22
1171 62
1221 84

z powrotem

mm

mm

+
41.85
„ 137244
+ 141429

15.00
+
1404.30
W
+ 1419.30

+

+

+

18.00
1205.82
1223.82

+

18 30
875.02
893.32

+

50.22
1172.34
+ 1222.56

51.06
838.94
890.00

+
„
-f

51 06
837.39
88845

37.66
73.55
111.21

+
„
+

37.66
71.72
109.38

0.38
0 21
5.82
75.45
'80*68

wprost

1 średnia
| wartość

’>

+

“f"
+
T
+

13.50
99.04
112 54

15.00

» 1401.48
+ 1416.48
18.00

.. 1206.88

+ 1224.88

+

18 30
872.76
891.06

i*

13.50
96.36

+

109.86

+
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Powyższe wyniki muszą być poprawione, po
pierwsze, wskutek wpływu temperatury, ponieważ
wzięliśmy do obliczeń długość drutów dla t — 15°,
a po wtóre, wskutek nachylenia poszczególnych od
cinków do poziomu.
Poprawki na temperaturę wprowadzamy w da
nym przypadku odrazu na całe sekcje, ponieważ
zmiany temperatury były niewielkie, a spółczynnik
rozszerzalności naszych drutów nikły. Bierzemy tedy
średnią temperaturę dla całej sekcji, a następnie,
posiłkując się równaniem drutów
l =

k -

24* (61 — 0.65 t). 10

obliczamy sobie pomocniczą tabelkę poprawek na
temperaturę w granicach temperatur pomiaru.
Tabalka poprawek ma następujący wygląd:
Tabela poprawek na temperaturę.
Temperatura

t

14°
15°
21
22
23
24
25

Poprawka
do t —0
na 24 m

Poprawka
do t=15°
na 24 m

!*•
17.44
18.45
23.86
24.66
25.42
26.15
26.85

P+ 1.01
0.00
— 5.41
— 6.21
- 6.97
— 7.70
- 8.40

—
—
—

z

co

-p
o

t

na
24 m

na
sekcję

I
II
III
IV

50
60
61
46

22".2
24.2
23 6
14.6

t**
— 6 36
— 7.84
— 7.41
+ 0.40

— 0.32
— 0.47
— 0.45
— 0.02

mm

powrotem

t

na
24 m

na
sekcję

V-

mm

23°.8 -7.55 — 0.38
24.5 — 8.05 — 0.48
21.7 — 5.97 — 0.36
14.0 + 1.01 -0.05

Dodając otrzymane tu poprawki do poprzed
nich wyników, otrzymamy takie rezultaty niezredukowanej do poziomu bazy:
I sekcja

11 sekcja

III sekcja

IV sekcja

Reszta

1200'" +

1440m +

1464“ +

1080"* +

12 m+

839.55
888 09
892.87
890.70

111 23
109.43
112.56
109.91

- 8 0 68

mm

141764
1413.91
1418.98
1416.10

mm

1221 37
1222 08
122335
1224.40

mm

ziomów niech będzie h. Nachylona do poziomu
odległość AB = l zmierzona jest bezpośrednioWówczas pozioma odległość lo będzie
,
7/-,,'
,r
,(,
fi-Yh
lo — V l 2 — h?
Rozwijając dwumian i ograniczając się pierwszemi wyrazami, ze względu na to, że h jest bar
dzo małe w porównaniu do l, otrzymamy osta
tecznie:
/
/ _
h*

21

Obliczenie wykonamy w takim schemacie:
wprost

Rys. 12

Dla obliczenia poprawki redukcyjnej wystarczy
wszędzie za l wziąć 24 m, (z wyjątkiem „reszty”)
i wskutek tego poprawka dla całej sekcji będzie
1 h2
* (/* - /) =

Posiłkując się tą tabelką, z łatwością znajdzie
my poprawki na całe sekcje bazy.

W

jących zasadach. Przypuśćmy, że mamy dwa są
siednie czopki A i B (rys. 12), których różnica po-

mm

m

m

m

m

1201.4167

1441.2228

1464.8903

1080.1108

mm

m

11.9193

Obecnie pozoslaje zredukować otrzymane wy
niki do poziomu. Ta redukcja polega na następu

Obliczane według powyższego wzoru popraw
ki redukcyjne mają wartości, podane niżej:
I sekcja
96.7 mm
— 19.2
U
,
— 24-5
111 ,
IV „
— 25-5
reszta
— 9.4
Wprowadzając te poprawki i sumując następ
nie wszystkie sekcje, otrzymamy następujące zre
dukowane do poziomu ostateczne wyniki:
1201.3200 m
sekcja
1441.2036
II
»
1464.8658
III „
1080.0853
IV „
Reszta
11.9099
Razem

5199.3846

Redukcji do poziomu morza nie wprowadzamy, jako
zbytecznej dla pomiarów miasta.
Błąd średni tego wyniku może być obliczony
w dwojaki sposób. Znajdujemy odchylenia od śred
nich dla każdej sekcji oddzielnie, a więc błędy śred
nie poszczególnych sekcyj, a następnie obliczamy
błąd całej bazy, jako sumy poszczególnych sekcyj.
Można zastosować i inny sposób, a mianowicie bio
rąc sumę obserwacyj wszystkich sekcyj wprost dla
każdego drutu oddzielnie, oraz sumę obserwacyj
z powrotem. Biorąc następnie odchylenia tych wiel
kości od średniej, możemy zn&leźć błąd średni ca
łej bazy. Metoda pierwsza będzie więcej prawidło
wa, ponieważ brane tu będą w rachubę obserwacje
jednego tylko dnia i przytem wykonywane bez przerw.
Posiłkując się podanemi wyżej niezredukowanemi
długościami poszczególnych sekcyj, otrzymujemy
następujące odchylenia od średnich w mm:
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I

—
+
—
+

III

II

V

W

1.1
2.7
2.4
0.7

1.21
7.29
5.76
0.49

VP

V

+
+
—
—

V

1.4
0.7
0.6
1.6

1.96
0.49
0.36
2.56

+ 0.7

4 1.2
— 2.6
— 0.4

5.37

14.75

W

0.49
1.44
6.76
0.16

— 0.4
+ 1.4
-

1.8

+ 0.9

8.85

V*

0.16
1.96
3.24
0.81

m, = +

12

5.37

12

+ 0.7
A zatem błąd średni długości bazy będzie

6.17

Stąd wynika, że błąd średni poszczególnych sekcyji jako średniej z 4 rezultatów, będzie
14.75
= + 1.1 mm
=+

t

+ 0.8

IV
V

= + 0.7

m

+ ^ m^-\-m^-\-m^-\-m^=--Y_V7 2 .9 3 = + 1 .7 mm

Ostateczny wynik dla bazy mamy taki:
5199.385 m + 1.7 mm.
Jak widać z tego wyniku, błąd względny po
miaru bazy wynosi V3000000 część długości, t. j . po
miar należy do pomiarów pierwszorzędnych.

W IAD O M O ŚCI ROŻNE..
Z C Z A S O P IS M .
Pryzmatyczny niwelator prof. Orłowa*).

Oceniając krytycznie przebieg niwelacji ze środ
ka, wykonywanej używanemi powszechnie niwelatorami, zauważyć musimy szereg braków, wynikających
przedewszystkiem z wadliwej konstrukcji niwelatorów, a odbijających się ujemnie na wyniku samej ni
welacji.
Przedewszystkiem rzuca się w oczy niewy
godne umieszczenie libelli. Libella umieszczona jest
równolegle do lunety, wskutek czego bańka libelli
jest źle widoczna dla przeprowadzającego niwelację,
patrzącego przy celowaniu w lunetę.
Dla usunięcia tego braku uzbrajano libelle
w zwierciadła, bądź też w pryzmaty, lecz podobne
pomocnicze konstrukcje okazują się zazwyczaj nie
praktyczne i nie usuwają całkowicie wymienionego
braku.
Drugą wadą używanych obecnie niwelatorów
jest konieczność przy niwelacji ze środka obrotu
górnej części niwelatora o 180° przy odczytywaniu
łaty „wstecz" i „wprzód", przyczem i sam niwelu
jący musi zmieniać miejsce, obchodząc naokoło in
strument, co wskutek drżenia gruntu, szczególnie
przy gruntach słabych, powoduje przesunięcie bańki
libelli.
Szczególnie ujemnie odbija się na wynikach
takie przechodzenie niwelującego przy gruntach błot
nistych lub piasczystych, gdzie najmniejszy niebaczny

Rys. 1.

*) „Kypc reoae3HH“ prof. Ortów— 1924 rok.

ruch powoduje znaczne zejście bańki libelli ze środ
ka. Oczywiście częściowo można zapobiec temu,
zabijając przy słabych gruntach pod nogi statywu
specjalne kołki, lub używając do niwelacji dwuch
techników, z których jeden robi odczyty „wstecz",
drugi— „wprzód*, jednakże sposób powyższy powo
duje ogromny wzrost kosztów prowadzenia niwelacji.
Dla większej dokładności i pewności odczytów,
szczególnie przy niwelatorach głuchych, robimy pod
wójne odczyty, zmieniając dla drugiego odczytu przez
powtórne ustawienie niwelatora jego wysokość.
Powoduje to oczywiście ogromną stratę czasu.
Zmiana wysokości instrumentu nie jest coprawda konieczną, jednakże —pożądaną, szczególnie przy
niwelacji z jednym niwelatorem i tylko w jednym
kierunku.
Nowy typ niwelatora prof. Orłowa usuwa wszyst
kie wymienione powyżej braki używanych obecnie
niwelatorów:
1) niwelujący obserwuje bańkę libelli nie wzdłuż
libelli, a zboku;
2) dla odczytów „wstecz" i „wprzód" niwelu
jący nie obraca lunety i nie zmienia miejsca obserwacji;

3)
przy powtórnych odczytach dla kontroli wy
sokość instrumentu zmieniamy, nie ruszając nóg sta
tywu.
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Na rys. 1. pokazano niwelator prof. Orłowa
model N2 1, w widoku zgóry, na rys. 2 — widok
boczny bez statywu, a na rys. 3—ze statywem.
Jak widać z rys. 1, opisywany niwelator składa
się z dwuch lunet D d i F f , zwróconych swemi
objektywami D i F w dwuch przeciwnych kierunkach.
Obie lunety przymocowane są na stałe do
wspólnej podstawy w ten sposób, żeby ich osie ce
lowe znajdowały się w jednej płaszczyźnie, prosto
padłej do pionowej osi instrumentu.
Na lunetach na górze przymocowana jest libella;
powiększenie lunet — 20, wartość jednej podziałki
libelii—20‘ .
t

Rys. 3.

Przy okularach obu lunet przymocowane są po
jednemu prostokątne pryzmaty d i /.
Rys. 4 przedstawia w planie ogólne rozmieszcze
nie lunet, łat i niwelującego.
Niwelujący staje w punkcie K , łatę tylną usta
wia w punkcie L , a przednią—w punkcie M .
Jeżeli instrument stoi na Iinji L M , to jednem
naprowadzeniem lunety F f na tylną łatę niwelujący
naprowadza drugą lunetę D d na przednią łatę, co
daje przy robocie znane dogodności, których niema
w niwelatorach starych typów.
Przy naprowadzeniu lunety na łaty niwelujący
stoi w punkcie K , patrzy w pryzmaty d i / i widzi
odbicie łat nie w linji L M , a zboku, bacząc równo
cześnie zboku podczas całej roboty na libellę G.

Przebieg promieni świetlnych od łat pokazano
na rys. 4 linjami punktowanemi ze strzałkami.
Jak widać z rys. 3, górna część statywu składa
się z dwuch części: nieruchomej A i ruchomej B , która
razem z niwelatorem G może się podnosić i opuszczać
o kilkanaście centymetrów, co daje możność zmiany
wysokości instrumentu bez poruszania nóg statywu.
Jako wady opisanego niwefatora musimy wymie
nić: 1) wzrost kosztów konstrukcji instrumentu ze
względu na dwie lunety i 2) konieczność ciągłego
pochylania się niwelującego to do jednego, to do
drugiego pryzmatu, umieszczonych przy okularach.
Wady te zostały usunięte w niwelatorze mo
del N§ 2.

Rys. 5 przedstawia schematyczny przekrój pryz
matycznego niwelatora prof. Orłowa z jedną lunetą,
jednym pryzmatem P , jednym okularem O, i dwoma
objektywami Oj i 0 2.
Pryzmat obraca się na pionowej osi w punkcie P ,
co pozwala robić odczyty „wstecz" i „wprzód"
przez jeden okular, obracając pryzmat wewnątrz
lunety.
Inż. Stanisław Jachimowski.

Asyryjski kamień graniczny.

W zeszycie lipcowym czasopisma Jo u rn a l des
Geometres-Experts jranęais znajdujemy, tłumaczenie
napisu na kamieniu tak zw. Michaux, —gdyż Michaux
właśnie dostarczył go do Francji.
Jest to jeden z pierwszych dostarczonych do Eu
ropy zabytków z dziedziny asyrjologji. Napis posłu
żył punktem wyjścia dla studjów nad pismem klinowatem. Dla mierniczych może być on specjalnie
ciekawy jako tytuł własności z epoki, odległej od
naszych dni o kilka tysięcy lat.
Oto tekst dosłowny: 20 morgów plantacji wiel
kiej flmmat, terytorjum miasta Kar-Nebo1), wzdłuż ka
nału Me-Kaldan2), w BetHabban. Jest to polemuligis8), 3 us, o większej długości na wschodzie od
strony miasta Hudada4) (prowincji miasta Hudada).
znane.

Rys. 4.

*) Kar-Nebo—położenie tego miasta nie jest dokładnie

J) M6-Kaldan był wielkim kanałem lub rzeką, płynącą
z krainy Kossejskiej.
3) Muligi jest nazwą nieokreślonej rośliny.
*) Miasta Hudada należy szukać w okolicy kraju Kossejskiego.
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3 us, długość mniejsza, na zachodzie od strony do
mu Tunamissah. 1 us 50 g ar, szerokość większa na
północy, od strony domu Habban.
Sir-Usur, syn Habbana, dał tę posiadłość córce
swej Dursarke-nait, narzeczonej Tabasap-Marduk,
syna J. kapłana, - na zawsze (dosłownie: po dni, które
upłyną), i Tób-asap-Marduk, syn Inaesaggilzeru, ka
płana, ażeby'nie było powodów dla sporów, przy
siągł na imię wielkich bogów na tej tablicy i na
imię boga Sir.

ślepy, zły, niewolniczy, wrogi”,ik to pośle nieuświa
domionego, polecając mu zabrać tę tablicę, kto ją
wrzuci do wody, zatrze ją prochem, kto ją rozbije,
rzucając kamieniami, kto, wrzucając ją do ognia,
zniszczy, kto pozwoli sobie napisać co innego, albo
umieścić ją w tekiem miejscu, gdzie jej nie można
dostrzec;-niech Anu, Bel, Ea i Nus-Ku, niech wielcy
bogowie spozierają z gniewem na takiego człowieka:
niech odbiorą mu siłę...
Niech bóg Merodac, wielki Władca, ześle na
niego chorobę nieuleczalną (dosłownie: której wę
zeł nie zdoła rozwiązać). Niech bóg Samas, potężny
sędzia niebios i ziemi, sądzi go według swego sądu...
Niech Sin, promieniejący światłem, którego sie
dzibą są promienne niebiosa, otoczy go płomieniem,
jak płaszczem. Podobny do dzikiego osła niech ma
za schronisko ogrodzenie miejskie. Niech bogini
Istar, władczyni niebios i ziemi, codzień w obecności
boga i króla, ściąga na niego nieszczęście.
Niech bóg Adar, syn Esara, syn Bela, wyrwie
jego kamień graniczny.
Niech bogini Gula, wielka władczyni, małżonka
boga Samas, ześle na niego ślepotę nieuleczalną,
niech straci on krew czerwoną i krew białą.
Niech Ramman, pierwszy w niebiosach i na zie
mi, syn walecznego Anu, zatopi jego posiadłość,
niech zniszczy jego zboża, niech wyrosną w nich
w obfitości chwasty, niech stopy jego zdepcą korze
nie i trawy.
Niech bóg Nusku, wyższy poseł, ześle na niego
głód i tortury, niech nic z tego, czego pragnie, nie
ziści się.
Niech wielcy bogowie, wreszcie, wszyscy ci,
ktćrych imię jest wspomiane w tej tablicy, rzucą na
niego przekleństwo straszne, nierozwiązalne i znisz
czą jego potomstwo na wieki.
Wystawa miernicza w Hamburgu.

Jeżeli kiedykolwiek w dnie, które nastąpią,
znajdzie się pomiędzy braćmy, albo dziećmi, wogóle
rodziną - mężczyznami lub kobietami, albo niewolni
kami lub służebnemi, należącymi do domu Habbana,
czy to będzie wysoka osoba, czy urzędnik wysoko
postawiony, ktoby nie był ten, co targnie się na
tę posiadłość, albo wyrwie ten kamień; kto odbie
rze siłą tę posiadłość czy poto, by ofiarować ją
bogom, Ciy żeby oddać ją wrogowi, czy poto, by
uczynić z niej swoją własną posiadłość; ten, kto
ośmieli się zmienić jej granice lub znak graniczny,
kto posunie się do niszczenia jej i spustoszenia,
mówiąc: „To pole muligis nie zostało nadane“, i kto,
chcąc przeklinać w sposób niewłaściwy akt, doty
czący tej posiadłości, (zawoła): .Bezmyślny, głupi,

Zeszyt czerwcowy czasopisma Zeiłschrifł fiir
Ver messungswesen podaje szczegóły z wystawy
mierniczej w Hamburgu, zorganizowanej w sierpniu
r. ub. przez hamburski państwowy urząd pomiaro
wy. Wystawa trwała 20 dni.
Autor artykułu mierniczy A. Niisse zaznacza,
iż pewna przesadna skromność przyczyniła się do
tego, że zawód mierniczy przez dłuższy czas pozo
stawał na uboczu: mierniczowie występowali zazwy
czaj prawie wyłącznie w czasopismach fachowych
i tylko w drodze wyjątku w dziennikach lub prze
glądach ogólno technicznych. To też szersza pu
bliczność nie była wcale obeznana z pracami mierniczemi, z ich techniką i metodami. P. Niisse już
trzy lata temu dążył do spopularyzowania czynno
ści zawodowych drogą filmową. Autor zaznacza, że
byłoby wielce pożądanem, by zespół stowarzyszeń
mierniczych podjął ten pomysł na nowo.
Na tę właśnie drogę popularyzacji miernictwa
wstąpili organizatorzy wystawy hamburskiej. Miała
ona na celu pobudzenie zainteresowania miernic
twem w szerszych kołach społeczeństwa. Wystawa
zorganizowana była przeto dostępnie, co przyczyni-
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o się w znacznej mierze do jej powodzenia. Tech
nika sporządzenia map została obficie zilustrowana
na wystawie. Zwiedzający dzięki umiejętnemu kie
rownictwu oprowadzających zapoznali się w głów
nych zarysach z zasadami triangulacji, z techniką
zdjęć wysokościowych, fotogrammetrją, aerofotogrammetrją, a także bogatą i urozmaiconą kolekcją
przyrządów mierniczych, od najstarszych do naj
nowszych wynalazków włącznie. Uwzględniono rów
nież technikę drukarską map oraz literaturę fa
chową.
„Aerofoto“

Wiadomości Geograficzne*) w notatce, poświę
conej przedsiębiorstwu ,,Aerofoto“ we Lwowie, po
dają między innemi co następuje:
„Podstawą założenia Towarzystwa jest pragnienie życio
wego wyzyskania dorobku fotogrammetrji, głównie samolotowej.
W tym celu Towarzystwo kształci obserwatorów, szkoli inżynie
rów, przyczyniając się tą drogą do rozwoju lotnictwa cywilnego,
natomiast z drugiej strony wystarczy przeglądnąć czasopisma
techniczne lub miernicze, by się przekonać o fatalnym stanie
map katastralnych w całej Maiopolsce. Obecnie, gdy chodzi
0 uzgodnienie stanu faktycznego na gruncie ze stanem kata
stralnym i hipotecznym, mierniczy przysięgły, wykonawszy
dobry i wierny pomiar, musi go dla tych celów w ten sposób
popsuć, by ten odpowiadał stanowi katastralnemu i hipotecz
nemu bez względu na stan faktyczny na gruncie. Jest to jeden
główny powód procesów gruntowych. Trzeba również pod
kreślić zupełny brak map katastralnych w byłym zaborze rosyj
skim. W takich warunkach sprawiedliwy podatek gruntowy nie
jest do pomyślenia. Założenie ksiąg gruntowych i doniosła
sprawa reformy rolnej nie może ruszyć z miejsca, jeżeli nie
oprze się na prawdziwym obrazie stanu własności t.j. na mapach.
Zwracamy uwagę na palącą potrzebę map i planów dla
celów inżynierskich jak: budowy kolei, regulacji rzek, osusze
nia błot, regulacji miast; są to ogólnie znane sprawy bieżące.
Przeprowadzenie tych pomiarów zwykłą metodą jest
kwestją kilkudziesięciu lat o olbrzymich kosztach.
Wobec stwierdzonych sukcesów fotografji lotniczej, t.j.
metody aerofotogrammetrycznej nie wolno nam przejść nad tą
sprawą do porządku dziennego, nie powinno się przeprowadzać
pomiarów mozolnych i drogich, skoro metoda fotogrammetryczna
daje możność udoskonalenia, ułatwienia i przyspieszenia pracy.
Stosowanie takiej metody, która odpowiada dzisiejszemu
stanowi wiedzy i jest o wiele ekonomiczniejsza i szybsza od
metod dotychczasowych, jest obowiązkiem Państwa. Tej zasady
trzymały się Niemcy. Rząd drogą znacznych subw'encyj prywat
nych przedsiębiorstw wykonywał eksperymenty, udoskonalał tę
metodę do tego stopnia, że dziś istnieją tam towarzystwa, niepotrzebujące opieid rządowej jak Stereographik, Aerokartographlsches Institut i około 10 innych towarzystw. — Rząd fran
cuski popierał również wydatnie tego rodzaju przedsiębiorstwa.
Obecnie istnieją we Francji prywatne instytucje wvkor a C
se Pk
0t^laryHf0t0gramin ^ r y c z n e.jak „Compag^ie A J e n n e
rranęaise, która do maja 1922 r. wykonała plany przeszło 150
z1około 6 0 0 oon
z około 600000

hn
ha
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Przemy st° w ych °bjektów t. j. pomiar
„Entreprise de plans par la photoeraohie

do1 ?"snnnW,y T 310-p la Dn y ™ia s t * okolicy w podziałce 1:1000
do 1 . 5000 z obszarow Roubaix Tourcoing, Reims, Maubeuge
1 t. d. ..Societe Franęaise de Starćotopographie" w Paryżu wykonywuje wyłącznie pomiary terrofotogrammetryczne.
Wszystkie mocarstwa kontynentu stosują metodę aerofotogrammetryczną, łożą kolosalne wydatki na dalsze ekspery
menty gdyż są przekonane, że fotografja lotnicza przedstawia
nietylko piękny obrazek perspektywiczny z lotu ptaka ale wpro
wadza dotychczasową geodezję na zupełnie nowe tory, skracając
czas pomiarów kilkunastokrotnie, zmniejszając znacznie koszta
a podnosząc ścisłość w najdrobniejszych szczegółach.
Rządy

*) Zeszyt 1 i II, rok IV (styczeń — luty 1926 r.)

tych państw wydatnie popierają takie towarzystwa tak sub
wencjami, jak i poparciem technicznem.
Przy zastosowaniu fotografij lotniczych mogłaby się wy
łonić niesłuszna obawa, że na skutek znacznego zmniejszenia
kosztów i szybkości wykonania pomiarów, byt mierniczych przy
sięgłych zostałby zachwiany Tu więc wyjaśniamy, że pomiary
aerofotogrammetryczne opierają się na bazie geodezyjnej, t. j.
pomiarach triangulacyjnych, a zastępują wykonanie pracy nieinżynierskiej, żmudnej, t.j. pomiarów szczegółów na większych
tylko obszarach, gdyż do pomiarów małych przestrzeni stoso
wanie metody aerofotogrammetrycznej w obecnym stanie techniki
lotniczej jest jeszcze nieekonomiczne11.

KRONIKA Z A W O D O W A .
Komisje egzaminacyjne na mierniczych przysięgłych

Na podstawie § 5 rozporządzenia z dnia 26
lutego 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 203) Mini
ster Robót Publicznych zamianował (rozporządze
niem z dn. 3 lipca 1926 r. L. XIV — 636) na okres
trzech lat, od dnia 1 sierpnia 1926 r. począwszy'
skład komisji egzaminacyjnej na mierniczych przy
sięgłych w Warszawie i we Lwowie, a mianowicia:
a) W skład komisji egzaminacyjnej w War
szawie wchodzą —
Inż. Antoni Ponikowski, prorektor Politechniki
w Warszawie, przewodniczący komisji,
Inż. Tadeusz Niedzielski, naczelnik Wydziału
Min. Rob. Publ., zastępca przewodniczącego komisji,
Inż. Mikołaj Maksyś, radca Min. Rob. Publ.,
członek komisji i sekretarz tejże komisji,
Antoni Fabjan, dyrektor Państwowej Szkoły
Mierniczej w Warszawie, członek komisji,
Inż. Emil Kapliński, naczelnik Wydziału Min.
Ref. Roln., członek komisji.
Marjan Jankowski, mierniczy przysięgły w War
szawie, członek komisji,
b) W skład komisji egzaminacyjnej we Lwo
wie wchodzą.
D-r. inż. Kasper Weigel, profesor Politechniki
we Lwowie, przewodniczący komisji,
Inż. Stefan Skóra, starszy geometra izby skar
bowej we Lwowie, zastępca przewodniczącego,
Inż. Edward Hibricht, radca budownictwa we
Lwowie, członek komisji i sekretarz tejże komisji,
Inż. Władysław Wojtan, profesor Politechniki
we Lwowie, członek komisji,
Michał Mikulski, kierownik wydziału technicz
nego okręgowego urzędu ziemskiego we Lwowie,
członek komisji,
Inż. Ignacy Kinel, mierniczy przysięgły we
Lwowie, członek komisji.
Egzaminy na mierniczych przysięgłych.

Egzaminy na mierniczych przysięgłych w myśl
rozporządzenia Ministerstwa Robót Publicznych z dnia
26 lutego 1926 r. § 6 i 7 (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz.
203) odbędą się w październiku r. b. Podania o do
puszczenie do egzaminu na mierniczego przysięgłe
go wnosić należy do właściwej Komisji egzamina
cyjnej.
Ministerstwo Robót Publicznych rozporządze
niem z dnia 16 sierpnia 1926 r. L. XIV — 733 prze-
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dłużyło wyjątkowo w tym roku termin jesienny wno
szenia podań do 15 września r. b., przyczem dla
uniknięcia zwłoki podania należy kierować bezpo
średnio do Komisji egzaminacyjnej na ręce sekre
tarza. Siedziba sekretarjatu komisji egzaminacyjnej
w Warszawie znajduje się w lokalu wydziału mier
nictwa Ministerstwa Robót Publicznych, ul. Foksal 11.
Wykaz ustaw, rozporządzeń, instrukcyj, wymaganych
przy egzaminie, został wydany z upoważnienia Mi
nisterstwa Robót Publicznych przez Związek Mierni
czych Polskich w Warszawie i jest do nabycia w Ad
ministracji Przeglądu Mierniczego, w Związku Mierni
czych Polskich w Warszawie oraz w Sekretariacie
Komisji w cenie 1 zł. z doliczeniem kosztów prze
syłki listowej.
Międzynarodowy kongres mierniczy.

Z Ministerstwa Robót Publicznych otrzymaliśmy
niżej podany komunikat:
Międzynarodowy Związek Mierniczych zwołuje
do Paryża w dniach od 15 do 18 października b. r.
Międzynarodowy Kongres Mierniczy.
Program ofi
cjalny przewiduje oprócz plenarnych posiedzeń, na
których omawiane będą sprawy zawodowe i nau
kowe, dotyczące miernictwa, także odczyty w Szkole
Sztuk i Rzemiosł w Paryżu, w Międzynarodowym
Instytucie Miar i Wag w Sevres, w Szkole Robót
Publicznych w flrcueil, wreszcie zwiedzanie między
narodowej wystawy prac mierniczych i topograficz
nych oraz narzędzi geodezyjno-mierniczych. Kon
gres podzieli się na cztery komisje, które omawiać
będą najaktua'niejsze zagadnienia, interesujące za
wód mierniczy. Na posiedzeniach komisyj rozpatry
wane będą następujące cztery główne zagadnienia:
1) ujednostajnienie technicznych programów
zgromadzeń zawodowych,
2) udoskonalenie metod pomiarowych i instru
mentów mierniczych,
3) mierniczy a nieruchomość,
4) dążenia prawne i naukowe w organizacjach
zawodowych.
Ponadto przewidziane jest zwiedzanie Paryża.
Karta uczestnictwa, której cena wynosi 125 fr.,
daje prawo uczestniceznia we wszystkich posiedze
niach, konferencjach oraz zwiedzania wyżej wymie
nionych zakładów, jak również udziału w bankiecie.
W sprawach Kongresu należy komunikować się z p.
M. Butault, generalnym sekretarzem, 9, rue de Ro
śny, a Meuilly-sur-Marne, Seine-et-Oise.
Komitet organizacyjny Kongresu zwraca się za
pośrednictwem Ministerstwa do zainteresowanych
w Kongresie stowarzyszeń w Polsce z prośbą o ży
czliwe poparcie Kongresu i zaprasza do współudziału.
Formalistyka płatnicza 0 . U. Z.

Nie we wszystkich okręgowych urzędach ziem
skich jest jednakowy system regulowania rachun
ków za wykonane prace miernicze. Wypłata należ
ności dokonywana jest z wielkiem opóźnieniem.
Przekazanie mierniczemu należności pocztą trwa
około miesiąca, a często i więcej. Celem uniknię
cia tej długotrwałej formalistyki w przekazywaniu

należności mierniczy zazwyczaj osobiście udaje się
do właściwego okręgu i tylko dzięki bezpośredniej
interwencji we wszystkich wydziałach, a nawet przy
pomocy woźnych, otrzymuje takowe w ciągu kilku
dni. W O. (J. Z. w Warszawie trzeba czekać 2-3
dni, a w Lublinie 3-4 dni, w Białymstoku 2-3 dni
i t. p. Jedynie okręgowy urząd ziemski w Grodnie
załatwia te sprawy należycie: w tym dniu, w któ
rym składa się rachunek do urzędu ziemskiego,
otrzymuje się zwykle z kasy skarbowej pieniądze.
Sekret Grodna polega na uproszczeniu formalistyki:
rachunek składa się do rachuby, która po spraw
dzeniu posyła do naczelnika wydziału technicznego
dla akceptacji, co trwa 15-20 minut, poczem rachu
nek wraca do rachuby, załatwiającej dalsze formal
ności. W ten sposób wszelkie formalności z asygnatą w O. (J. Z. w Grodnie załatwiane są w termi
nie od godz. 9 do 11 tegoż dnia. Nie traci się tu?
taj nadzwyczaj drogiego czasu na wyczekiwanie,
jak to w innych okręgowych urzędach ziemskich.
Oczekiwanie kilkudniowe na wypłatę należności
powoduje ogromne koszta, co nieraz stanowi
10-20% otrzymywanej kwoty. Dochodzą
koszta
przejazdu i zmarnowany czas. Tego urzędy ziem
skie nie biorą pod uwagę. Najwyższy już czas, by
Ministerstwo Reform Rolnych, wzorując się na O.
U. Z. w Grodnie, zarządziło, ażeby wypłata należ
ności mierniczym na miejscu była dokonywana
w terminie jednego dnia.
A. S.
Ministerstwo

Reform Rolnych o urzędzie ziemskim
w Białymstoku.

Na podstawie art. 21 Dekretu z dnia 7 lutego
1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów pra
sowych (Dz. Praw Nr. 14 poz. 186 z 1919 r.) Mini
sterstwo Reform Rolnych prosi o zamieszczenie w ter
minie i w sposób powyższym artykułem wskazany
następującego sprostowania.
W Nr. 5/22 z maja b. r. czasopisma miesięcz
nego Przegląd Mierniczy na str. 20 w dziale „Kro
nika Zawodowa" został umieszczony artykuł infor
macyjny pod tytułem „Jeszcze o Urzędzie Ziemskim
w Białymstoku1*, w którym to artykule, a mianowi
cie w części treści, dotyczącej stanu prac komasacyjnych na terenie okręgowego urzędu ziemskiego
w Białymstoku i oceny postępowania obecnego
prezesa
tegoż okręgowego urzędu ziemskiego
w stosunku do pewnych kategoryj mierniczych—
podano informacje w sposób, niezgodny z rzeczy
wistością.
Ministerstwo Reform Rolnych wyjaśnia, co na
stępuje:
1)
Do czasu mianowania p. Kiedrzyńskiego pre
zesem okręgowego urzędu ziemskiego w Białymstoku
t. j. do dnia 7 listop. 1924 r., prace urzędów ziemskich na
terenie miejscowego okręgowego urzędu ziemskiego
ześrodkowały się głównie wokół akcji scalenia grun
tów. Na dzień 1/1 1925 r. pozostało do przeprowa
dzenia w 570 miejscowościach zakończenie rozpo
czętych już na gruncie prac scaleniowych na obsza
rze około 250 tys. ha, nie licząc ogólnej ilości 1690
zgłoszeń o wdrożenie odnośnego postępowania.
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Wobec tak znacznej ilości prac scaleniowych,
wymagających kontynuowania, względnie w wielu
wypadkach nawet wznowienia, Ministerstwo Reform
Rolnych wydało okręgowemu urzędowi ziemskie
mu w Białymstoku zarządzenie, aby w r. 1925
przedewszystkiem kończono prace w tych miejsco
wościach, w których prace techniczne zostały z róż
nych przyczyn przerwane przez mierniczych, prowa
dzących je na mocy umów prywatnych, a rozpo
czynanie nowych, pomimo znacznego
ich na
pływu, ograniczono do wypadków najpilniejszych.
Na skutek powyższego zarządzenia Minister
stwa Reform Rolnych, okręgowy urząd ziemski
w Białymstoku z urzędu p.zejął w 90 miejscowo
ściach przerwane prace techniczno-scaleniowe (na
ogólną ilość 570 przerwano prace w przeszło 100
miejscowościach) i dalsze ich prowadzenie powie
rzył mierniczym na podstawie zawartych z nimi
umów, a rozpoczęcie nowych ograniczył do 21
miejscowości.
Z powyższego wynika, iż prace komasacyjne
na terenie okręgowego urzędu ziemskiego w Bia
łymstoku nie zostały przerwane, ani też tempo
tych prac nie uległo osłabieniu, a zachowano jedy
nie właściwy stopień ich rozwoju.
2) W wypadkach, gdy przejmowanie przerwa
nych prac scaleniowych
napotykało
trudności
z winy mierniczych, okręgowy urząd ziemski w Bia
łymstoku, dążąc w tych wypadkach do bezwzględ
nego zakończenia wymienionych prac, stosował
względem takich
mierniczych środki
dozwolo
ne, polegające na odmowie rejestrowania zgła
szanych przez nich prac lub też podawaniu do
wiadomości okręgowych urzędów ziemskich ich
nazwisk dla ostrzeżenia przed powierzaniem rzeczo
nym mierniczym nowych robót do czasu wykoń
czenia podjętych przez nich prac-

S T O W A R Z Y S Z E N IA

M IE R N IC Z E .

Z Komitetu Wykonawczego IV Zjazdu Delegatów
Stowarzyszeń Mierniczych

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego dnia 16
sierpnia r. b.
Obecni: inż. C. Grodzki, inż. S. Kluźniak i W.
Krzyszkowski.
Przyjęto do wiadomości pismo
Minister
stwa Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadze
nia zmian do Statutu Stałej Delegacji Polskich
Zrzeszeń Mierniczych. Postanowiono proponowane
przez Ministerstwo poprawki przyjąć, uzupełnić
Statut w myśl wskazówek tegoż Ministerstwa oraz
wnieść opłatę rejestracyjną.
W związku z ogłoszonym konkursem na napi
sanie rozprawy: „Wykonanie prac agrarnych w Pol
sce i środki naprawy" przyjęto do wiadomości
sprawozdanie sekretarza Komitetu o nadesłanych
pracach. Postanowiono zaprosić do Komisji Kon
kursowej, mającej rozpatrzyć nadesłane prace oraz
wyróżnić najlepszą, pp. dyr. A. Fabjana, miern.
przys. M. Jankowskiego, miern. przys. J. Królikow

skiego, inż. W. Nowaka, prof. inż. J. Piotrowskie
go, miern. przys. J. Starzyńskiego oraz z ramienia
Komitetu Wykonawczego inż. C. Grodzkiego.
Posiedzenie dnia 7 września r. b.
Obecni: inż. C Grodzki, int. S. Kluźniak i W.
Krzyszkowski.
Zaakceptowano przedstawione przez sekreta
rza Komitetu poprawki do Stalutu Stałej Delegacji
Polskich Zrzeszeń Mierniczych. Przyjęto do wia
domości sprawozdanie przewodniczącego Komitetu
i członka Komisji Konkursowej inż. C. Grodzkiego
o pracach w Komisji Konkursowej oraz pismo
członka tejże Komisji p. inż. W. Nowaka do Ko
mitetu Wykonawczego. Postanowiono w razie jed
nomyślnej opinji pozostałych członków Komisji
Konkursowej, wyróżniających
nadesłane prace,
uważać konkurs za rozwiązany, w razie zaś roz
bieżności zdań — zaprosić do Komisji Konkurso
wej p. prof. inż. E. Warchałowskiego.
W myśl powyższego po załatwieniu formalno
ści rozpieczętowano koperty z opinją członków
Komisji Konkursowej. Stwierdzono, że opinje są
zgodne i wyróżniają dwie prace. Po rozpieczę‘owaniu kopert z nazwiskami ustalono, że autorami
prac wyróżnionych są — inż. S. Kluźniak i W.
Krzyszkowski. Postanowiono, że każdej z wyróżnio
nych prac przysługuje 350 zł. nagrody. Uchwalono
wyróżnione prace przekazać na własność Redakcji
F.rzeglądu Mierniczego pod warunkiem umieszcze
nia ich w tem czasopiśmie oraz wydania tych prac
z przedmową przewodniczącego Komitetu nakła
dem Przeglądu Mierniczego w formacie książ
kowym.
Z e Związku Mierniczych Przysięgłych.

Zarząd Związku przystąpił do wydania „dzien
nika zamówień i wydanych dokumentów" według
wzoru Ministerstwa Robót Publicznych, a także
legitymacyj dla praktykantów. Dziennik będzie wy
syłany kolegom pocztą pod. wskazanym adresem
po otrzymaniu wpłaty w kwocie zł. 15.
Jednocześnie Zarząd wszedł w kontakt z innemi organizacjami w celu wydelegowania przed
stawicieli na Międzynarodowy Kongres Mierniczy
w Paryżu, wyznaczony nadzień 15 października b. r.
Komunikat Związku Mierniczych Polskich w Warszawie.

I. Warszawski urząd wojewódzki w piśmie z dnia
3 września r. b. Nr. 44299/26 podaje obwieszczenie
(ukaże się we wrześniowym Dzienniku Urzędu Woj.
Warszawskiego) o rejestracji mierniczych przysię
głych, upoważnionych przez Ministerstwo Ref. Roln.
oraz praktykantów na mierniczych przysięgłych.
II. Dyrekcja kolei państwowych w Warszawie
ogłasza konkurs na pomiar 550 km. linji kolei
wązkotorowych, znajdujących się w obrębie dyrekcji.
Termin składania ofert upływa 24 września r. b.
Szczegółowe informacje w Sekretarjacie Zwią
zku. Czackiego 3/5. Telefon 280-94.
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RÓŻNE.
ProjeKt noweli do ustawy w przedmiocie
tytułu inżyniera.
Przyp. Red.: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego opracowało ostatecznie projekt noweli do
ust. w przedmiocie tytułu inżyniera, przeciwko któremu zapro
testowały niektóre stowarzyszenia techniczne, a międzv innemi
Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie. Związek
Polskich Inżynierów Kolejowych, przedkładając Ministerstwu
memoriały.
Niżej podajemy projekt oraz uzasadnienie do tego p ro 
jektu w brzmieniu rządowem.
Projekt ustawy, zmieniającej niektóre postanowienia Ustawy
z d n ii 21 września 1922 roku w przedmiocie tytułu ir.i>niera
(D. U. R P. Nr. 90, poz. 823).
Art. 1 Art. 7 Us awy z dn. 21 września 1022
w przed
miocie tytułu Inżyniera (D. U. R. P. Nr. 90, poz. 823) otrzy
muje brzmienie następujące:
„Rady W ydziałów technicznych w szkołach akademickich
mogą wyjątkowo nadawać tytuł inżyniera osobom, które ukoń
czyły jedną ze szkół zawodowych technicznych typu wyższego,
do których warunkiem przyjęcia jest ukończenie co najmniej
sześciu klas szkoły średniej ogólnokształcącej i w których na
uka trwa co najmniej trzy lata, lub typu średniego, do których
w arunki.m przyjęcia jest ukończenie co najmniej trzech klas
Szkoły średniej ogólnokształcącej i w których nauka trwa co
najmniej cztery lata, a przytem:
1) odznaczyły

się działalnością w zawodzie tech

niczny ; ;
2) wykażą się praktyką techniczną, która, po otrzy
maniu ostatecznego stopnia zawodowego w szkole zawodowej
technicznego typu wyższego, winna wynosić co najmniej 5 lat
i w szkole zawodowej technicznej typu średniego — co naj
mniej 10 lat;
3) wykaż \ się w odnośnej szkole akademickiej
dowodami ukończenia szkoły zawodowej typu wyższego lub
średniego, przedstawią sprawozdanie z prac, dokonywanych
w czasie praktyki zawodowej, oraz wykażą na egzaminie, na
wiązującym do złożonego sprawozdania, że poziom ich wiedzy
dorównywa temu, jaki jest wymagany od absolwentów wydzia
łów technicznych szkół akademickich.
Art. 2. Wykonanie tej Ustawy poleca się Ministrowi
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu
z zainteresowanymi Ministrami.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
UZASADNIENIE
do projektu Ustawy, zm ieniającej niektóre postanowienia Usta
wy z dnia 21/JX 1922 r w przedmiocie tytułu inżyniera (D. U. R. P.
Nr. 90, poz 823).
Projekt Ustawy powyższej polega:
1) Na usunięciu z § 7 p. 1 słowa „wybitną". Przymiotnik
„wybitną11, dodany do słów .działalnością w zawodzie technicz
n y m ",. stwarza nawet dla bardzo zdolnych jednostek nieprze'
zwyciężoną zaporę do otrzymania tytułu inżyniera, albowiem dla
uznania działalności za wybitną trzeba byłoby upatrywać w dzia
łalności aspiranta cech wyjątkowych, co w życiu zdarza się
bardzo rzadko. Taki stan rzeczy wpływał denerwująco na as
pirantów do tytułu Inżyniera, a następnie wyw ołał ferment
w środowisku wychowawców średnich zakładów technicznych
typu wyższego i zasadniczego, co miało swój wyraz w straj
kach szkolnych.
Konieczność usunięcia przymiotnika „wybiWią' stała się
wobec wymagań życia — niezbędni.
2) Na uzupełnieniu punktu 2 § 7 przymiotnikiem „technicz
ną" do słów praktyką, albowiem tylko techniczna praktyka,

a nie administracyjna albo handlowa, może uprawniać do ubie
gania się o tytuł inżyniera.
Po za tem czas wymaganej praktyki, która jest decy
dującym czynnikiem przy nadawaniu tytułu inżyniera absol
wentom szkół technicznych, musi być rozmaity dla absolwentów
szkół technicznych typu wyższego i typu zasadniczego. Przy
określaniu czasu trwania praktyki należy brać pod uwagę czas
trwania studjów u absolwentów Politechniki, aby nie stworzyć
dla tych ostatnich krzywdzących warunków, utrudniających im
walkę o byt.
Dla ukończenia Politechniki należy poświęcić: w szkole
średniej 8 lat, w Politechnice 5 lat (normalnie w 4 lata nikt
politechniki nie kończy), — razem 13 lat.
Dla ukończenia szkoły technicznej typu wyższego (np.
szkoły Wawelberga i Rotwand i) poświęca się: w szkole śred
niej 6 lat, w szkole zawodowej — 3’/a lat; jeżeli do tego do
łączyć 5 lat praktyki zarobkowej po ukończeniu szkoły, to czas>
poświęcony studjom i praktyce dla omawianej kategorji absol
wentów, będzie stanowił 14i /2 lat, czyli l'/aroku dłuższy niź
dla absolwentów Politechniki.
Taką różnicę czasu należy uważać za sprawiedliwą i uza
sadnioną, ponieważ studja w Politechnice wymagają większego
wysiłku umysłowego, a po za ttm pozbawiają słuchaczów m oż
ności normalnej pracy zarobkowej, wówczas gdy absolwent
szkoły zawodowej podczas 5- letniej praktyki zawodowej utrwala
swój byt materjalny.
Dla absolwentów szkół technicznych typu zasadniczego,
0 znacznie niższym rozwoju Intelektualnym, ilość 1 t praktyki
zwiększa się do 10, aby przez dłuższe zetknięcie się z życiem
1 praktyką techniczną zdobyć wyrobienie życiowe i wiedzę
techniczną, dorównywującą wiedzy poprzednich dwóch kategoryj aspirantów do tytułu inżyniera.
Absolwent r redniej szkoły technicznej typu zasadniczego
poświęca: w szkole średniej lub powszechnej — 3 lata, w szkole
zawodowej — 4 lata, n i obowiązkową praktykę pozaszkolną —
1 rok. na praktykę zarobkową — 10 lat, czyli w szkole — 8 lat,
a razem 18 lat, co stanowi przeciąg czasu o 5 lat dłuższy, niż
dla absolwentów Politechniki.
Studja szkolne dla tej kitegorji wyehowańców trwają 8
lat, co stanowi okres czasu o 5 lat mniejszy, niż dla absol
wentów Politechnik.
Takie rozwiązanie sprawy umożliwia absolwentom szkół
technicznych każdego poziomu i typu osiągnięcie tytułu inży
niera, o ile oczywiście na to zasługują, a zasłużenie to zabez
piecza p. 1 i 3 art. 7 Ustawy w przedmiocie tytułu iużyniera:
Odznaczenie się działalnością w zawodzie technicznym oraz
wykazanie na egzaminie, nawiązującym do złożonego sprawo
zdania z praktyki, że poziom wiedzy dorównywa temu, jaki w y
magany jest od absolwentów akademickich szkół technicznychDla osób, posiadających uzdolnienie do studjów w yższjch
naukowych i kończących politechnikę, przeciąg czasu dla uzys
kania stopni.i inżyniera jest najkrótszy, dla osób mniej uzdol
nionych, w zależności od stopnla uzdolnienia, omawiany czas
jest dłuższy, jednak praca zarobkowa, włączona do omawianego
okresu czasu, stwarza dla tej kategorji aspirantów przywilej
prędszego zdobycia stanowiska w zawodzie, co stanowi kom
pensatę za dłuższy przeciąg c/asu, niezbędny dla uzyskania upra
wnienia do ubiegania się o tytuł inżyniera.

Zjazd meljoracyjny.
W dniach 25, 26 i 27 września r. b. odbędzie
się w Warszawie w gmachu Stowarzyszenia Techni
ków przy ul. Czackiego 1/3 l-szy ogólno polski
zjazd meljoracyjny.

KOMPLETY „PRZEGLĄDU MIERNICZEGO"
dla nowych prenumeratorów są do nabycia w Administracji po znacznie zniżonej cenie: rocznik 1924,
1925 i numery za 1-sze półrocze 1926 r., razem 23 numery.— Cena z przesyłką 23 złotych.
Prenumerata kwartalna—6 zł.

Ulgi dla p ren u m eratorów :
bezpłatne umieszczanie ogłoszeń prenumeratorów do wysoKości wniesionej prenumeraty
za roK bieżący;

bezinteresowne udzielanie informacyj o pracach poszukiwanych i zaofiarowanych
( referat pośrednictwa pracy);
ZNACZNE OBNIŻENIE

CEN WŁASNYCH WVDAWNICTW.

Adm inistracja posiada na składzie
W Y S Y Ł A POCZTĄ:
(Przy zamówieniach mniejszych — do 5 zł., przesyłamy tylko po uprzedniem otrzymaniu należności,
podanego cennika).
Wydawnictwa własne dia nie prenumeratorów o 20° / 0 drożej.

Przepisy o scalaniu gruntów. Część I.— uzupeł
niona ustawa o scalaniu gruntów łącz
nie z rozporządzeniem do niej. Część IIzbiór wzorów, dokumentów i pism, spo
rządzanych w postępowaniu scaleniowem (Cz. II -treść Dz. Orz- M.R.R. JV214).
Cena z przesyłką części Ii II łącznie. .6 zł. 50 gr.
Ustawa o mierniczych przysięgłych (broszura)
1 zł.
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych
do ustawy o mierniczych przysięgłych
(o egzaminach na mierniczych przysięałych), b ro s z u ra .......................................
1 zł.
Rozp. Min. Rob. Publ. w porozumieniu z Min.
Ref. Roi. z d. 28 czerwca 1926 r' o wy
konaniu ustawy o miern. przys. (o wyko
nywaniu zawodu) z przesyłką . . .
2 zł.
Spis ustaw, rozporządzeń oraz instrukcyj
v
technicznych, znajomość których wy
magana jest przy egzaminie na mierniczego przysięgłego, z przesyłką . lzł.3 0 g r
Zbiór ustaw, rozporządzeń i instrukcyj mier
niczych (w streszczeniu), obowiązująjących na obszarach b. Galicji . . .
20 zł.
Wzory scaleniowe (nowe wydanie)
a) JV° 31—deklaracja na przeniesienie
zabudowań ..................................
7 gr.
b) JSfo 37—kwestjonarjusz szczegółowy
7 gr.
c) JN5 39— wykaz stanu (tytułów) posiadania . . . .
10 gr.
d) JV° 57— wezwanie przy utrwalaniu
granic działów s c a lo n y c h .............................
gr.
Wezwania o treści ogólnej do wszelkiego
rodzaju prac agrarnych ........................
7 gr.
Miernictwo, zeszyty 6—9 „Pierwszej Polskiej
Encyklopedji Nauk Technicznych*1 prof,
d-r. inż. S. Bryła, cena zeszytu . . .
3 zł.
Tablice do obliczenia współrzędnych w ukła
dzie prostokątnym. Dominik Jakubiszyn,
z p r z e s y łk ą ...........................................
2 zł.
Niwelacja geometryczna prof. E. Warchałowskiego— bez p r z e s y łk i...................
10 zł.

stosownie do

niżej

Ustawa o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U.
r. 1926; — z przesyłką.........................
1 zł.
Wzory umów na wykonanie prac scalenio
wych (odb. Roneo)..................................
30 gr.
Wykazy dla protokułów granicznych.
Wykazy dla sprawozd. kwartał, z postępu ro
bót miern., związanych z przebudową
ustroju rolnego.
Rejestry przed i po scaleniu
Rejestry pomiarowe.
Blankiety dla obliczenia współrzędnych.
„
„
„
powierzchni ze współrzędnych.
Wykazy obliczenia pow. z domiarów
zestawienia i wyrównania powierzchni
„
obliczenia powierzchni planimetrem i gra
ficznie.
Wykazy obliczenia współrzędnych punktów węzłowych.
Wykazy obliczenia azymutów punktów wę
złowych.
Cena powyższych blankietów z przesyłką:
każde 10 e g z e m p la rz y .........................
1 .
Szkicowniki p o lo w e .......................................
7 gr.
Normy opłat za prace i czynności mierni
cze ..........................................................
Blankiety „wezwań", stosowane przy odgrani
czeniu gruntów, nowe wyd., 20 egz.
1 .
Spis rzeczy w „Przeglądzie Mierniczym* za
rok 1924 i 1925 ..................................
30 gr.
Rocznik 1-1924 r. „Przeglądu Mierniczego" .
8 zł.
Rocznik II— 1925 r. „Przeglądu Mierniczego"
15 „
Protokuł I posiedzenia Państwowej Rady
Mierniczej.................................................
Technika pomiarowa w pracach rolnych
inż. S. Kluźniak.......................................

papier di kreśleń z siatka kwadratów rozm. 10 x 100 m.
i*
*-5
a
«
te
2E

„Schoeilershammer" . . . .
„Subak" (wiedeński) . . . .
„Subak" podklejany . . . .

. . zł.

9
7
12
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ŻĄDAJCIE NASZYCH KATALOGÓW

FABRYKA GEODEZYJNYCH INSTRUM ENTÓW ,
ZAŁOŻONA W 1762 ROKU.

Dyrektora Zakładów Sanguet Ph. JARRE, inżyniera
topografa, dawnego ucznia szkoły politechnicznej.

31, RUE MONGE, 31 — PARIS ( V 9 )
Patenty J. L. SANG UET.
NASZE

T A C H E O M E T R Y S AM O R ED U K C YJNE
zyskały wszechświatową sławę,
poniew aż
p rze d s ta w ia j niezbite korzyści w
porównaniu do wszystkich innych
tacheometrów, są regulowane i w y
próbowane
przez
rzeczywistych
geometrów-topografów.
OSZCZĘDZA CZAS, OSZCZĘDZA PIENIĄDZE

B R U riS V IG fl
NAJLEPSZA MASZYNA DO RACH OWANIA

to w .

BLOCK-BRUn

sp. a k c .

W a r iz a w a —Hotel Bristol.
O d d :ia ly w więKizych m iastach PolsKi

_ Powodzenie naszych tacheometrów
; samoredukcyjnych
spowodowało
i liczne naśladownictwo.
Należy żąd a ć na Każdym aparacie
nazwisko wynalazcy J. L. SANGUET.

ObjaSnlEnie Iranco na żądanie z powołaniem się na czasopismo

BIBLIOGRAFIA TACHEOHETRYCZNA

p r a c e Ph. J A R R E D y r e k 
to r a Z a k ł a d ó w SANGUET-

Wskazówki praktyczne, dotyczące tacheo
metrów Sanguet .............................................
frs.
Trlangulacje katastralne i uzupełniające
Tacheometry precyzyjne
. . broszurowy
(wykład teoretyczny i praktyczny) w oprawie
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