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K R E S O W E G O  Z W I Ą Z K U  Z I E M I A N
Z A R Z Ą D  G Ł Ó W N Y

I. R eorganizacja R ady Naczelnej 
O rganizacyj Z iem iańskich.

W roku zeszłym na posiedzeniu Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiań
skich została podjęta sprawa reorganizacji, przyczem wyłoniona Komisja 
upoważniła p. Pleszczyńskiego, członka Zarządu Związku Kongrjbsówfci, 
do opracowania odnośnego projektu. Opracowany przez p. Bleśzczyń- 
sfciego projekt szedł po linji zespolenia działalności Związków i skasowa
nia Związków dzielnicowych.

Należy zaznaczyć, że Rada Naczelna Organizacyj Ziemiańskich 
otrzymała z Ministerstwa Rolnictwa wskazówkę w kierunku unifikacji 
działalności Związków, gdyż, przy obecnym stanie rzeczy, w postępowa
niu ziemiaństwa brak jednolitości, a zapatrywania na poszczególne zaga
dnienia grzeszą rozbieżnością poglądów.

Projekt p. Pleszczyńskiego- nie znalazł poparcia w poszczególnych 
Związkach i sprawa unifikacji została odłożona. Jednakowoż w celu pod
jęcia autorytetu Rady Naczelnej Organiazcyj Ziemiańskich — Wydział 
Wykonawczy powziął uchwałę, dotyczącą zespolenia -działalności poszcze
gólnych Związków w sensie wztoronenia występów -do Władz wyższych 
poza Radą Naczelną Organizacyj Ziemiańskich.

Ponieważ sprawa wyłączeń z art. 4 p. b. Ust. wyk. ref. r-oln., dotyczą
cych Województw: Nowogródzkiego', Poleskiego-, Wileńskiego i pow. Gro
dzieńskiego i Wołk-owyskiego, zezwalająca na wyłączenie do 300 ha „o ile 
wstępni właściciele -majątków gospodarowali na -obszarze Rzeczypospoli
tej Polskiej conajm-niej od dnia 1 stycznia 1864 r.“ wyw-oluje zapytania 
ze strony -o-sób zainteresowanych, należy zaznaczyć, że -pismo -okólne Mi
nisterstwa Reform Rolnych z 17 czerwca 1926 r. Nr. 5235/P. O. wyjaśniło, 
że właściciele, ubiegający się na m-o-cy p. b. oz. 1 a-rt. 4 -o- ■wyłączenie 300 ha 
gruntów winni do wniosku dołączyć wia-rogodne -dowody, stwierdzające, 
że ich wstępni już w -dniu 1.1.1864 r. byli właścicielami jakichkolwiek nie
ruchomości ziemskich w granicach Polski przedrozbiorowej, Luto też 
w obrębie tychże granic prowadzili gospodarstwa -rolne we wła-snem -imie
niu i na własny rachunek. Zaświadczenia Związków Ziemian są przez 
urzędy, przeważnie, uznawane.

III. Podział adm inistracyjny Państw a.

W s-p-rawie projektu zm-iam -podziału administracyjnego Kresów 
Wschodnich należy zaznaczyć, że projekt ten -dąży do zmniejszenia ilości 
województw,prz-ycz-em jest brana- pod uwagę możliwość skasowania wo
jewództwa Nowogródzkiego- za pomocą włączenia go do w-ojew. Wileń-

II. R eform a rolna.



skiego. Jest to sprawa dużej wagi, ponieważ dotyczy mięty lko zagadnie
nia usprawnienia administracji, lecz podlegałaby omówieniu z punktu wi
dzenia politycznego.

IV. K asy Chorych.

Do Zarządu Głównego dostzły wiadomości o wypadkach zgłoszenia 
się urzędników Kas Chorych w celu rejestracji .robotników rolnych i wy
magania odnośnych opłat za ubezpieczenie na wypadek choroby. Wobec 
powyższego należy zaznaczyć, że Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz
nej w dniu 6.VI.24 r. wydało zarządzenie, że pracownicy rolni i służba do
mowa w gospodarstwach wiejskich nie podlegają ubezpieczeniu w Kasach 
Chorych. W tym samym sensie Izba pierwsza Sądu Najwyższego z 30.X 
i 21.XI. 1929 r. i 25.XI.1927 r. orzekła, że pracownicy rolni nawet, gdy peł
nią doraźnie, lufo sezonowo pewne czynności w przemyśle rolnym nie mo
gą być uznani za pracowników zatrudnionych w przemyśle i podlegać 
ubezpieczeniu i że rozciągnięcie obowiązku ubezpieczenia pracowników 
rolnych przed datą 9 czerwca 1936 r., wobec odroczenia bez wskazania 
terminu, nie może mieć miejsca. Odnośne wyroki zostały przez Zarząd 
Główny Kresowego Związku Ziemian rozesłane wszystkim, członkom.

V. Projekt ustaw y o ochronie 
drobnych  dzierżaw ców .

Do Senatu wpłynął przyjęty przez Sejm projekt ustawy o ochronie 
drobnych dzierżawców, rozszerzający pojęcie dzierżawcy do takiego sto
pnia, że każda praca na cudzej roli, o ile jest płatną od snopa, lub od kopy 
siana, może być podciągnięta pod pojęcie dzierżawcy ze wszystkiemu kon
sekwencjami tego staniu rzeczy. W jednakowej mierze pod pojęcie 
drobnych dzierżawców będą mogli być podciągnięci wszyscy ci, 
którzy korzystają z pastwiska dla bydła. Prawa wynikające z te
go stanu rzeczy uzależnione są od pracy na obszarze do 7 ha na 
jedną osobę. Termin na zgłoszenie poprawek przez Senat nie upły
nął, bowiem na 24 godziny przed upływem terminu sesja została 
zamknięta. Zachodzą obawy, że w razie nowej sesji, lub po rozwiązaniu 
Sejmu i nowych wyborach, Senat może nie zdołać poddać projekt rewizji, 
lub też nie znajdzie dla niej większości, wobec czego należałoby zawczasu 
przewidzieć obronę. Niemożliwością jest przewidzieć wszystkie wypadki, 
gdy dana praca na roli będzie mogła być podciągnięta pod pojęcie drobnej 
dzierżawy, a przeto podanie ogólnych dyrektyw, całkowicie zabezpiecza
jących właścicieli ziemi, jest b. trudne. Możnaby tylko zaznaczyć, że na
leżałoby w wypadkach powyżej podanych starać się zawierać umowy ści
słe z każdym osobnikiem' przy warunku obszaru powyżej 7 ha, lub też za
wierać umowy nie z poszczególnym osobnikiem, lecz z  całemu grupami 
etc. Wszystko to są paljatywy, lecz, jak wyżej zostało zaznaczone, po
danie dyrektyw, zabezpieczających we wszystkich różnorodnych wypad
kach, jest rzeczą niemożliwą.

VI. P odatek  w yrów naw czy.

W sprawie podatku wyrównawczego został rozesłany okólnik, zgo
dnie z decyzją powziętą na Radzie Naczelnej Grgamizacyj Ziemiańskich, 
w którym zostało zaznaczone, że moc obowiązująca ustawy z dm. 1.III.1927 
roku O' samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich b. zabo
ru rosyjskiego (D. U. R. P. Nr. 27 poz. 208), w myśl postanowienia art. 4 
tejże ustawy, z dniem 31 marca 1930 r. wygasła.

Treść tego- okólnika Zarząd Główny uważa za konieczne powtó
rzyć w biuletynie. Niektóre gminy podatek wyrównczy ściągają i to nie
jednokrotnie w sumach znacznie wyższych od dotychczasowych. Wo
bec powyższego w razie otrzymania nakazów płatniczych na podatek wy
równawczy należy natychmiast (w nieprzekraczalnym terminie w dni 14



od daty otrzymania nakazu) skarżyć zarządzenie gminy przed władzą 
nadzorczą (Wydział Powiatowy).

W  moty wach odwołania należy powołać się na art. 4 rzeczowej usta
wy, oraz na fakt, iż wniesiony do ciał ustawodawczych projekt nowej 
ustawy o podatku wyrównawczym. — nie został uchwalony, przeto po
datek ten jest bezprawny, w związku z czem odnośne nakazy winny 
ulec uchyleniu.

Jednocześnie Rada Naczelna Organizacyj Ziemiańskich uwzględnia
jąc potrzeby gmin na terenie, na którym w latach poprzednich obowiązy
wał ten podatek, zamierza niezwłocznie wystąpić do W ładz Rządowych 
z propozycjami, zmierzającemu do- zapewnienia gminom równowagi budże
towej av  drodze zastąpienia obecnie nielegalnego podatku wyrównawczego 
przez inne źródła dochodowe, przewidziane w obowiązujących przepisach 
prawnych, co zostało już przez Radę Naczelną Organizacyj Ziemiańskich 
uskutecznione.

VII. Spraw y podatkow e.

A . O droczenia .

Na skutek odnośnych starań zostały przyznane ulgi dla rolników, 
dotyczące rozterminowania zaległych płatności podatków: gruntowego', 
dochodowego i majątkowego na 2 lub 4 ra ty  zależnie od wysokości zale
głości do 100 zł. lub wyżej 100 zł. Dla pow. Brasławskie-go i Dziśńieńskie- 
go mogą być przyznane przez Urząd Skarbowy ulgi indywidualne dalej 
idące w sensie rozterminowania do końca r. 1931. Niektóre Urzędy Skar
bowe komentowały ten okólnik w stosunku ido podatku majątkowego w ten 
sposób, że nie uznawały za  zaległość podlegającą roziterminowaniu raty 
podatku majątkowego odroczone do stycznia, ponieważ okólnik minister
ialny wyraźnie mówił: „zaległości do 1/I“. Sprawa ta została przez Kre
sowy Związek Ziemian załatwiona pomyślnie w Ministerstwie, które w tym 
względzie wydało- odpowiednie sprostowanie.

B. Z a leg ło ść  podatku  d och od ow ego .

Obecnie został rozesłany dodatkowy -okólnik Ministerstwa Skarbu, 
dotyczący zaległości -w podatku dochodowym z r. 1929 i lat poprzednich. 
W  wypadkach, g-dy wymiar podatku dochodowego z. wyżej wymienionych 
lat jest sporny i zaskarżony do- Komi-sji Odwoławczej, sumy te nie po
winny być zaliczane -do sum ogólnych zaległości podatkowych do czasu 
rozpatrzenia odwołań.

Ministerstwo wydało zarządzenie wewnętrzne do Izb Skarbowych, 
by niezałatWiione dotychczas odwołania rolnicze w p-oda-tfcu dochodowym 
z r-oku 1928 H at p-oprzedni-ćh, a nawet w -miarę możności i z roku 1929, — 
zostały bezw-arunko-wo rozpatrzone przed dniem 30 -czerwca r. b., a- więc 
przed terminem płatności II raty, przez co „odwojowane“ w Kom-isji Od
woławczej sumy nie zwiększyłyby ogólnej sumy Ii-ej i następnych rat.

W  związku z powyższem koniecz-nem jest, by ci z pośród płatników, 
których odwołania z wyżej wymienionych lat podatkowych n-ie zostały 
dotychczas załatwione, — domagali się -od Izb Skarbowych, by sprawy 
ich zostały wniesione na porządek dzienny posiedzeń Komisyj Odwoław
czych — przed -dniem 30 czerwca r. b. W ysuwając tego rodzaju żądanie 
należy powoływać się na informacje Ministerstwa Skarbu -o wydaniu tego 
rodzaju wewnętrznego- zarządzenia. W  razi-e bezskuteczności powyższych 
usiłowań, należy bezwzględnie występować do Ministerstwa Skarbu z od- 
nośne-mi podaniami, które prosimy kierować na -nasze ręce.

C. Spraw a p ła tn ości I-ej (m arcow ej) raty.

Przytaczam y tu w dosł-ownem brzmieniu pismo Ministerstwa Skarbu 
z dn. 8 kwietnia r. b. L. D. V. 5690/1.

Do Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich w -miejscu.
„W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 1930 rokiu w sprawie ulg 

podatkowych dla właścicieli posiadłości ziemskich. Ministerstwo Skarbu 
zawiadamia, że wydało zarządzenie podległym- władzom skarbowym, aby



przeciwko płatnikom, którzy ratę marcową, płatną w myśl 'Okólnika z dnia 
4 lutego 1930 roku L. D. V. 2087/1/30 uiszczą z nieznaczną tylko różnicą 
na niekorzyść Skarbu, nie wdrażały egzekucji i nie pozbawiały ich prawa 
ulgowych odsetek, lecz aby zawezwały tych płatników do uiszczenia tej 
różnicy najpóźniej w terminie wpłaty raty  czerwcowej.

W  związku z powyższem Ministerstwo Skarbu uprasza Radę Na
czelną Organizacyj Ziemiańskich o spowodowanie, by członkowie Organi- 
zacyj Ziemiańskich zgłaszali się w okresie od 1 kwietnia -do końca czerwca 
r. b. z własnej inicjatywy we właściwych Urzędach Skarbowych i p-o za
ciągnięciu informacyj co do wysokości przypadających do zapłaty rat, 
wyrównali najpóźniej z wpłatą raty  czerwcowej także ewentualny niedobór 
raty marcowej. Dyrektor Departamentu (—) W . Koszko".

D. Norm y podatku  d och od ow ego .

W  związku ze sprawą ryczałtowych obliczeń dochodu od roli, gdy 
zeznania o dochodzie nie były złożone, lub nie zostały poparte księgami ra- 
chunkowemi, Zarząd Główny wystąpił do Ministerstwa Skarbu o obniże
nie norm z ha, które np. w wojew. Poleskiem dochodziły do 2,4 q z ha.

Po wyjaśnieniu w Ministerstwie Skarbu okazało s.ię, że wysokość 
ryczałtu określają Izby Skarbowe. Nie jest to cyfra stała i ulega zmianom, 
a przeto odnośne starania należy czynić na miejscu w Izbach Skarbowych.

E. O dbudow a zn iszczeń  w ojennych .

Wzorem lat poprzednich Zarząd Główny wystąpił do Ministerstwa 
z prośbą o zezwolenie potrącenia od dochodu przy zeznaniach do- podatku 
dochodowego kosztów odbudowy zniszczonych podczas wojny budynków 
gospodarczych oraz przemysłu rolnego (gorzelnie, krochmalnie). Sprawa 
ta jest w toku z przypuszczalnym dodatnim wynikiem.

VIII. Kredyty.
A . K redyt na n aw ozy  sztuczne.

Uważając, że wskutek katastrofalnego spadku cen na wszelkie pło
dy rolne rolnictwo zostało zagrożone w swem 'istnieniu, organizacje zie
miańskie chcąc przynieść ulgę zi-emiaństwu w jego ciężkiej sytuacji m a
terialnej zwróciły się do banków finansujących nawozy sztuczne z żąda
niem odroczenia wiosennych terminów płatności za nawozy jesienne 1929 
roku. Po. dłuższych pertraktacjach Bank Gospodarstwa Krajowego zgo
dził się na odroczenie terminów ido jesieni b. r., zaś Bank Rolny na indy
widualne żądanie w 100% do 30 czerwca, zaś 75% do 1.XII. Należy jed
nak dopilnować by Spółdzielnie Rolnicze, za pośrednictwem których idą 
te kredyty, zawczasu o te ulgi się zgłosiły.

B. K redyt siew n y  1929 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego zgodził się na odroczenie kredytu 
siewnego z 29 roku do 1.X b. r. Kresowy Związek Ziemian robi starania 
o rozterminowanie płatności tego kredytu w  takim stosunku jak płatnemi 
są kredyty siewne skoowertowane z lat ubiegłych.

C. K redyt siew ny tegoroczn y .

Na rok bieżący został uzyskany -przez Radę Naczelną Organizacyj 
Ziemiańskich kredyt siewny w Banku Polskim. Trudności w uzyskaniu 
banku, za pośrednictwem którego kredyt ten miał być rozdzielony, nie
zmiernie opóźniły uruchomienie tego kredytu. Ostatecznie podjął się tej 
roli za zgodą Ministerstwa Skarbu Bank Rolny. Z początkowo- przyzna
nej sumy 15 mil jonów zgodnie z danym kluczem repartycyjnym woje
wództwa kresowe winny były -otrzymać 2,5 milj-o-na, Ra-da Naczelna O r
ganizacyj Ziemiańskich jednak mimo sprzeciwu Zarządu Głównego Kre
sowego Związku Ziemian obniżyła klucz, repartycyjny -do 12%, co stano-



wiło niedostateczną sumę 1.800.000 zł. Wskutek ostrych protestów na
szego Związku Ziemian prezes Rady Naczelnej Onganizacyj Ziemiańskich, 
Ks. Kazimierz Lubomirski, w ystarał się dodatkowo o- kredyt miliona zło
tych co wyrównało obciętą sumę, po oddaniu części Związkowi Ziemian 
Wołynia, do 2,5 milionów złotych. Kredyt ten jest 9-cio miesięczny z tern, 
że 25% musi być spłacone po 6 miesiącach, 75% zoś sprolongowanem na 
dalsze 3 miesiące. Należy zaznaczyć, że kredyt ten nie będzie prolongo
wany tak, że pożyczkobiorcy mniszą być przygotowani do zwrotu w termi
nie. Wszelkie uchybienia pod tym względem uniemożliwiłyby w przyszło
ści korzystanie z krótkoterminowych pożyczek. Oprócz powyższego Za
rząd Główny -czyni starania w Banku Rolnym o  odnośne zarządzenia 
w sprawie ułatwień przy uzyskaniu kredytu parcelacyjnego, w sensie za
łatwienia spraw tego kredytu poza kolejką.

1. W  związku z zagadnieniem, dotycząoem obecnego ciężkiego po
łożenia rolnictwa, wywołanego' 'Ogólnym wszechświatowym kryzysem 
w szczególności zaś dającym się odczuć nader ujemnie na terenie Polski, 
jako rezultat braku wytycznych polityki zbożowej; nieprawidłowych cię
żarów podatkowych i polityki zeszłorocznej, zmierzającej do obniżenia 
cen za pomocą dokonania większych zakupów zboża zagranicą, — odbyło 
się dn. 21.1 zebranie dyskusyjne w Stowarzyszeniu Kupców Polskich, zor
ganizowane przez Radę Naczelną Orgamizacyj Ziemiańskich, w celu omó
wienia zagadnień polityki zbożowej. Na zebraniu tern, mającem za cel zbli
żenie pomiędz3̂  producentami, a kupcami zboża, został wygłoszony przez 
Ks. K. Lubomirskiego, Prezesa Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich 
referat „Wpływ rolnictwa na sytuację gospodarczą kraju“. W ytyczne 
referatu stwierdzały konieczność porozumienia pomiędzy producentami, 
a kupcami, doniosłość tej akcji i jej konieczność. Pozatem Ks. Kazimierz 
Lubomirski uzasadniał pogląd, że premje wywozowe wówczas tylko będą 
miały znaczenie, gdy wysokość ich będzie się równała wysokości ceł wy
wozowych. Referat został uzupełniony przez prof. W akara za pomocą 
zestawienia cen na zboże w innych krajach z cenami w Polsce, co stwier
dziło konieczność powyższych zarządzeń. W  imieniu kupców zbożowych 
wystąpił z nader treściwym referatem p. Barcikowski, właściciel hurtowni 
zbożowej i Sędzia Handlowy, dowodząc konieczności porozumienia i w y
kazując jako główną przyczynę zamierania handlu zbożem — brak poli
tyki zbożowej. Pozatem, o- ile chodzi o rolników, p. Barcikowski zazna
czył ujemności obecnego stanu produkcji w stosunku do- pszenicy i jęcz
mienia. Pszenica jest produkowana w zbyt wielkiej ilości gatunków, co 
należałoby ograniczyć ze względów eksportowych. Co> się zaś tyczy 
jęczmienia, to jakość jego nie doszła do jakości przedwojennej. Zebranie 
jednogłośnie uchwaliło konieczność dalszych w tym celu konferencji.

W  sprawie niskich cen na drzewo- odbyło się 11.XII.1929 r. posie
dzenie Zarządu Zrzeszenia Związków Właścicieli Lasów, poświęcone omó
wieniu konieczności prób syndykalizaeji poszczególnych działów produk
cji drzewnej, co dałoby się uskutecznić jeżeli chodzi o produkcję olszy na 
dychty, papierówki, dębu i kopalniaków. Jako jedną z, przyczyn, która 
wywołała obecną sytuację jest mniejsze zapotrzebowanie na Niemcy, któ
re przeszły na  wytwórczość mebli z dycht.

Pozatem dążeniem naszego Związku w porozumieniu ze Związkiem 
Właścicieli Lasów jest zniesienie ceł 'ochronnych na olsze i przeciwdziała
nie dumpingowi sowieckiemu na drzewo.

I X

X. C eny na drzew o

D ru k  S t .  N ie m ir y  S y n  i S - k a ,  W a r s z a w a ,  P la c  N a p o l e o n a  4, te l .  76-40

Warszawa, maj 1930 r. 
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