
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

M e; (61). Dąbrowa, dnia l październil{a r. 1906. Tom III. 

Projekty ?mian w rosyjshiem prawodawstwie robotnic?em. 

(Dokończenie, p. M6, str.l83). 

Ze względów powyższych w Rosyi ubezpie
czenie obowiązkowe od wypadków nieszczęśliwych 
mogłoby być wprowadzone na zasadach następu-
jących: . 

1) Ubezpieczeme od wypadków nieszczęśli
wych osiąga się zapomocą towarzystw ubezpie
czeń, których zakres działalności ograniczony 
jest terytoryalnie. 

2) Do udzialu obowiązkowego w rzeczonych 
towarzystwach należą wszyscy właściciele zakła
dów fabrycznych, górniczych i hutniczych, poło
żonych w granicach danego terytoryum. 

3) Prawo pozwala na tworzenie osobnych to
warzystw dla jednakowych gałęzi przemysłu. 

4) Środki towarzystw tworzą się wyłącznie 
tylko z opłat właścicieli przedsiębiorstw przemy
słowych. 

5) Towarzystwa wypłacają robotnikom skale
czonym odszkodowania w wypadkach i wysoko
ści, ustanowionych na mocy prawa z dnia 15 
czerwca r. 1903; wyplata wsparć w przeciągu pierw
szych sześ~iu tygodni należy do obowiązku kas 
szpitalnych. 

6) Spory, wypływające z odszkodowj;Lnia ro
botników za wypadki nieszczęśliwe, rozstrzygają 
się w specyalnych sądach rozjemczych, do składu 
których należą w równej liczbie przedstawiciele 
przemysłowców i robotników; prezesa sądu mia
nuje władza państwowa. 

7) Sąd rozjemczy nie ma prawa odmawiania 
zaproszenia wskazanych przez każdą ze stron le
karzy biegłych w celu dokonania oględzin lekar
skich dla określenia stanu zdolności do pracy. 

8) Towarzystwa ubezpieczeń mają szerokie 
prawa samorządu, z warunkiem jednak, żeby fun
dusze towarzystw tworzyły się zapomocą corocz
nych przez uczestników opłat waFtości kapitali
zowanej przyznanych 'w danym roku rent. 

3. Ubezpieczenie na wypadek n.iezdol
ności do pracy i starości. 

Ten dział ubezpieczenia przedstawia najwięk
sze trudności i obecnie nie może być w szer-

szym zakresie w Rosyi wprowadzony. 
Panujące w Rosyi warunki nie uniemożli

wiają jednak zabezpieczenia emerytalnego poszcze
gólnych warstw ludności. Dowodzi tego istnie
nie kas emerytalnych na kolejach, w instytucyach 
sprzedaży państwowej trunków, miejskich, ziem
skich i t. p. Kasy te funkcyonują wogóle dość 
prawidłowo. Nie obejmując całej rzeszy rosyj
skiej ludności robomr,ej, lecz tylko pewne. grupy 
osób jednakowego rodzaju zajęć, rzeczone kasy 
emerytalne mają tę cechę, nieznaną w niemiec
kiero ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do 
pracy, że przewidują zwrot wkładów w tych ra
zach, kiedy uczestnicy, którzy nie nabyli jeszcze 
praw do emerytury, z powodu zmiany rodzaju 
zajęcia przestają być uczestnikami kasy emery
talnej. 

Projektuje się wprowadzenie tej cechy do 
organizacyi ubezpieczenia robotników, ponieważ 
nie można zgodzić się na przepadanie opłat dla 
tych uczestników ubezpieczenia, którzy pozbawie
ni są możności wysłużenia praw do emerytury. 
W tych · warunkach zostałaby usuniętą jedna z 
przeszkód do wprowadzenia w Rosyi kas emery
talnych w poszczególnych okręgach lub dla po
szczególnych galęzi przemysłu. 

Przy istnieniu warunku zwrotu wkladów 
część uczestników ubezpieczenia. będzie zabezpie
czoną zapomocą własnych oszczędności, dokona
nych _w p_ostac~ opłat, częś? zapomocą emer.yt~r. 
lm więceJ zmiennym będz1e skład uczestmkow 
ubezpieczenia i im mniejszą część ludności będzie 
obejmowało ubezpieczenie na "'ypadek niezdolno
ści do pracy, tern mniejsza liczba uczestników 
osiągnie zabezpieczenie emerytalne. Należy przy
teru mieć na względzi~ niepożądane wielce dąże
nie robotnikó:w w Rosyi do zabezpieczenia kapi
tałów, a nie emerytur, czego dowodem służy prak
tyka stosowania. prawa z dnia 15 czerwca r. 1903 
o wynagrodzeniu robotników, poszkodowanych 
skutkiem wypadków nieszczęśliwych. 

Kwestya zwrotu wkładów w razie przerwa
nia ubezpieczenia może odpaść dopiero wówczas, 
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kiedy ubezpieczenie będzie obejmowało wszyst- nie z innymi zakładami do jednej kasy szpitalnej 
kich najemników, nie wylączając rzemiosŁ, robót (art. 2) w celu otwarcia samodzielnej kasy (art. 1), 
budowlanych, rolnictwa i t. p. Powstaje tu jed- może mieć miejsce na zasadach i warunkach, za
nak kwestya, w jaki sposób i przy udziale jakich twierdzanych przez komisyę przemysłową. 
organizacyi może być w Rosyi podjęte tak sze- 4. Dla zakładów, zatrudniających każdy mniej 
roko postawione ubezpieczenie na wypadek nie- niż 50 stałych robotników, otwierają się wspólne 
zdolności do pracy. Dla praktycznego rozwiąza- dla kilku zakładów przemysłowych kasy. 
nia tego zadania konieczne jest, przedewszyst- 5. Właściciele wymienionych w art. 4 za
kiem ustanowienie drobnej jednostki ziemskiej i kładów mogą wchodzić w porozumienie odnośnie 
wogóle zmiany zasadnicze w ustroju samorządu do założenia wspólnej kasy. Jeżeli porozumienie 
miejskiego, ziemskiego i gminnego. nie nastąpiło, w takim razie k0misye przemysło-

Przytoczone trudności nie uniemożliwiają we wydają rozporządzenia założenia wspólnych 
jednak dokonania skromnych prób wprowadzenia l\as. 
ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy 6. Komisye przemysłowe mają prawo wyda
i starości pewnych grup ludności roboczej w Ro- wania rozporządzeń o przyłączeniu poszczegól
syi, i próby te mogą w pewnych warunkach przy- nych zakładów, wymienionych w art. 4, do tej 
nieść rezultaty dodatnie. Próby otwarcia poje- lub i~mej kasy. ' 
dynczych kas emerytalnych dla robotników mogą 7. Robotnicy zakładów, w których kasy w 
służyć za podstawę do dalszego rozszerzania tego terminie oznaczonym nie zostały otwarte, mają 
rodzaju ubezpieczenia. prawo do otrzymywania od właścicieli zakładów 

Jako_ środek przejściowy, który z wielkiero wsparć normy niższej, ustanowionej dla kas szpi
powodzemem może zadośćuczynić potrzebom ro- talnych (art. 18), jeżeli zakład nie ustanowi{ dla 
botników, można zalecać otwieranie już teraz spe- robotników wsparć normy wyższej . 
cyalnego typu kas oszczędności, w których udział 8. Właściciele zakładów, w których powinny 
przyjmowaliby robotnicy i pracodawcy. Do wpro- być utworzone kasy szpitalne, mają prawo doko
wadzenia tego rodzaju ubezpieczenia niema żad- nywaiJia z zarobku robotników na rzecz kasy od
nych przeszkód, a łatwość zorganizowania tych nośnych potrąceń normy niższej. Do czasu wy
kas pozwala na szerokie ich rozpowszechnienie. brania przez robotników pelnornocników i człon
Nie ubezpieczając emerytur, lecz tylko kapitały, ków zarządu na właściciela zakładu przechodzą 
kasy te okazują wielką pomoc robotnikom wów- wszystkie prawa i obowiązki ogólnego zebrania 
czas mianowicie, kiedy skutkiem jakichkolwiek członków kasy i jej zarządu. 
przyczyn są oni pozbawieni zarobku. 9. Obowiązkowymi uczestnikami kas szpital-

nych są wszyscy obojga płei robotnicy, zatrud-
Wprowadzenie kas oszczędności nie tylko nieni w wymienionych w art. l zakładach . !)fi

nie p:r:zeszk~dzi rozwiązaniu ogól?e~o zadani~ 0 cyaliści rzeczonych zakładów, jeżeli pensya ich 
u~ez_p1eczem~ emerytalnem robo~mkow, lecz ptze- nie przenosi 1500 rubli rocznie, mo o-a być dobro-
cn~n~e posume tę .s~rawę naprzod., l~asy osz~z~d- wolnymi uczestnikami kas. o • 

nosCI, przyzwyczaJaJąC _pracodawcow ·I rob?tmkow l 10. Spory. czy dana osoba ma być obowiaz
do ~egula_rn~go wnosz~ma opłat, przygotuJą gr~nt l kowym uczestnikiem k asy, rozstrzyga zarząd i 
do IO~WOJll; mst:y:t~cp, maJących na ~elu sz_eis.ze zebranie ogólne. Tego rodzaju postanowienia ze
zada.?I~, rotanowiCie emery_talne ub_e~pieczeme :o: brań ogólnych podlegają w terminie dwutygod
botm~~w na wypadek mezdolnosci do prac:y 1 niowym zaskarżeniu w komisyi przemysłowej. 
starosc1. . . . . . 11. Uczestnictwo w kasie rozpoczyna się od 

. Jedno_cześme ~ozna. p~zystąpić odi~zu ~o dnia zaliczenia danej osoby do liczby robotników 
o:p1acowa~1a kwestyl, na JakiCh zasadach 1 w Ja: zakładu i koń<;zy się z chwila opuszczenia za-
kwh ~ramc~ch może być w~rowadz~n~ w Rosy1 kładu. · 
~bezp1ec~eme na wypadek mezdolnosc1 do pracy 12. Fundusze kasy szpitalnej składają się z 
l starośc1. kapitału obrotowego i zapasowego. 

Projekt przepisów o ubezpieczeniu 13. Kapitał obrotowy tworzy się z op!at 
robotników. uczestników kasy i właścicieli zakładów, z do-

chodów od kapitałów kasy, z wpływów przypad-
1. Ubezpieczenie robotników na wypadek choroby. kowych oraz z kar, wymierzanych na robotników 

l. W każdym zakładzie fabryąznym, górni- przez zawiadowców zakładów przemysłowych. 
czym i hutniczym, zatrudniającym więcej niż 50 14. Kapitał zapasowy kasy tworzy się ze 
statych robotników, otwiera się kasa szpitalna. znajdującego się w zakładzie w dniu otwarcia jej 

2. Za zgodą właścicieli i robotników wymie- działalności kapitału karnego i dopełnia się w ra
nionych w art. l zakładów i z wiedzą komisyi zie potrzeby z potrąceń z opla t uczestników kasy 
przemysłowych pozwala się na otwieranie jednej i właściciela zakładu w wy11okości, nie przenoszą
kasy dla kilku zakładów. cej 10% tych opłat, z pozostalości od rocznych 

2. Oddzielenie się zakładu, należącego wspól- operacyi kasy oraz z kar za nieterminową wpłatę 
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należnych kasie opłat. Cala znajdująca się w 
dniu otwarcia kasy pozostalość kapitału kamego 
zalicza się do kapitału zapasowego kasy. 

15. Wysokość opłat uczestników kasy usta
nawia zebranie ogólne p1:zynajmniej na rok na
przód. Opłaty robotników nie powinny być niż
sze niż l Ofo i nie :wyższe niż 30Jo sumy ich zarob
ków (płacy akordowej, pensyi, udziału w zyskach 
i t. d. jak również wynagrodzenia w naturze). 
Właściciele zakładów placą na rzecz kasy polo
wę sumy opłat uczestników kasy. Zebranie ogól
ne ma prawo wchodzenia z właścicielami zakla
ków w porozumienie odnośnie do przyjęcia przez 
kasę obowiązku leczenia jej uczestników albo po
krywania kosztów leczenia. W tych razach opla
ty właścic .ieli zakładów na rzecz kasy określają 
się na mocy porozumienia ich z kasą. Tego ro
dzaju porozumienia podlegają zatwierdzeniu ko
misyi przemysłowej. 

16. Oplaty u czestników kasy potrącają się 
przy wypłacie im zarobku i pensyi i wpłacają się 
do kasy przez właściciela zakładu w terminie ty
godniowym od dnia dokonania potrącenia razem 
z należną od właściciela sumą. Niewpłacone w 
rzeczonym terminie pieniądze pobierane są przez 
zarząd kasy od właściciela zakładu trybem od
zyskiwania należności państwowych i właściciel 
zakładu płaci przytern karę w wysokości 1% mie
sięcznie od niewpłaconej w terminie właściwym 
sumy, licząc niecały miesiąe za cały. 

17. Wydatki bieżące kasy pokrywają się z 
jej kapitału obrotowego. Kapitał zapasowy wy
datkuje się w tych tylko wypadkach, jeżeli ka
pitał obrotowy okaże się niewystarczającym dla 
dokonywania wydatków kasy. 

18. Kasa szpitalna wydaje swoim uczestni
kom wsparcia: l) podczas choroby w wysokości: 
dla obarczonych rodziną od '/~ do 2/ 3 i dla kawa
lerów od 1/3 do l/, dziennego zarobku chorego 
uczestnika kasy, licząc od dnia zachorowania do 
czasu wyzdrowienia, lecz nie dłużej, niż w prze
ciągu czasu, wymienionego w ustawie kasy; rze
czony przeciąg czasu nie może być dłuższy od 
26 i krótszy od 16 tygodni; uczestnicy kasy, któ
rzy chorują krócej, niż trzy dni robocze; wspar
cia nie otrzymują; 2) robotnicom podczas połogu 
w wysokości od 4 do B-tygodniowego zarobku; 3) 
na pog rzeb zmarłych uczestników w wysokości 
od 20 do 30-krotnego dziennego zarobku, otrzy
mywanego przez zmarłego. 

19. Opłaty uczestników kasy, których zaro
bek przenosi 2 ruble dziennie, obliczają się od za
robku w wysokości 2 rubli; odpowiednio do tego 
zarobku oblicza się również należne im wsparcie. 

20. Kasa szpitalna może przyjmować na sie
bie koszta leczenia utrzymywanych przez ucze
stników kasy członków ich rodzin i wydawać 
wsparcia: podczas choroby rzeczonych członków 
rodzin i na ich pogrzeby, wsparcia członkom ro
dzin zmarłych uczestników kasy oraz żonom ucze-

stników podczas połogu. 
21. Wysokość wsparć i przeciąg czasu ich 

wypłacania ustanawiane są corocznie przez zebra
nie ogólne w granicach, określonych w art. 18. 
W sparcia wypłacają się tygodniowo za tydzień 
ubiegły. 

22. Jeżeli wpływy kasy nie pokrywają jej 
wydatków, wówczas zebranie ogólne postanawia 
powiększenie 0plat uczestników kasy lub zmniej
szenie wysokości wsparć oraz przeciągu czasu ich 
wypłacania. Jeżeli przy wyższych normach opłat 
uczestników kasy wpływy nie wystarczają na po
krycie obowiązujących ' podług prawa niższych 
norm wsparć (art. 18), w takim razie brakujące 
sumy pokrywają właściciele przedsiębiorstw. 

23. Wypłata w przeciągu pierwszych 6 ty
godni wsparć uczestnikom kasy, którzy doznali 
kalectwa skutkiem wypadków nieszczęśliwych 
podczas pracy w zakładzie , jak również wyplata 
wsparć na pogrzeby zmarłych w przeciągu 6 ty
godni skutkiem doznanego kalectwa uczestników 
dokonywa się z funduszów kas szpitalnych. 

24. Sprawami kasy zawiadują zebranie ogól
ne i zarząd . 

25. Zebranie ogólne składa się z pełnomoc
ników, wybieranych przez uczestników kasy z 
pośród siebie w liczbie, określonej w ustawie ka
sy, lecz nie większej od 100. Jeżeli utworzona 
została wspólna kasa dla kilku zakładów, to ~ 
każdego z nich wybierani są pełnomocnicy w sto
sunku do liczby uczestników. Oprócz pełnomoc
ników mogą być wybierani ich zastępcy w licz
bie, określonej w u:;;tawie kasy. 

26. Jeżeli liczba uczestników kasy nie prze
nosi 100, wówczas zebranie pełnomocników może 
być podług ustawy kasy zastąpione przez zebra
nie uczestników kasy. 

27. Do zarządu kasy należy prowadzenie jej 
spraw stosownie do ustawy i postanowień zebra
nia ogólnego, określanie zarobków ucze>:tników, 
stwierdzanie chorób i czasu ich trwania jak rów
nież wyznaczanie wszelkiego rodzaju wypłat i 
wsparć. 

28. Zarząd kasy składa się z parzystej liczby 
członków, określonej w ustawie, nie mniejszej 
jednak niż 6; pewna ich liczba mianowana jest 
przez właściciela zakładu na termin trzyletni, 
pozostali wybierani są na ten sam termin przez 
zebranie ogólne z liczby uczestników kasy. Sto
sunek liczby członków zarządu, wybieranych przez 
zebranie ogólne i mianowanych przez właściciela 
zakładu, powinien odpowiadać stosunkowi ich 
opłat na rzecz kasy. W kasach, utworzonych dla 
kilku zakładów, członkowie zarządu ze strony 
właścicieli mianowani są po porozumieniu się 
tych, ostatnich. Członkowie zarządu wybierają z 
pośród siebie prezesa zarządu i jego zastępcę. 
Oprócz członków zarządu wybierani są i miano
wani w równej liczbie ich zastępcy. 

29. Na pełnomocników mogą być wybierani 
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uczestnicy kasy obojga plci, liczący nie mniej 
niż 25 lat wieku. Członkowie zarządu powinni 
oprócz tego być piśmienni. 
. 30 .. W zebraniu ogó~nem przewodniczy oso
ba, wyb1erana przez obecnych na zebraniu pelno
rnocników kasy z pośród siebie. Zebranie ogólne 
uważa się prawomocne, jeżeli przyjmuje w niem 
udzial przynajmniej polowa pełnomocników. W ra
zie, jeżeliby na zebranie stawila się mniej, niż 
polowa pełnomocników, zebranie zwołuje się po
nownie nie później, niż po upływie dwóch tygod
ni, i wówczas uważa się ono .za prawomocne przy 
wszelkiej liczbie przybyłych pełnomocników. Po
stanowienia zebrania ogólnego zapadają zwyklą 
większością glosów obecnych na zebraniu osób. 
W razie równości glosów przeważa glos prze
wodniczącego. W sprawach, wymienionych w 
art. 15 i 20-21, jak również dla zdecydowania 
sprawy o połączeniu kilku kas w jedną albo 
o przyląc_zeniu się do istniejącej kasy robotnikó~ 
innych zakladów wymagane jest postanowienie · 
przynajmniej 2

/ 3 glosów obecnych na zebraniu 
pełnomocników. Wszystkie postanowienia zebrań 
ogólnych mogą być zaskarżone do komisyi prze
mysłowej, która uchyla postanowienia, sprzeci
wiające się prawu. 

31. Zakres pełnomocnictw zebrania ogólnego 
i zarządu oraz regulamin tego ostatniego określo
ne są w ustawie kasy. Postanowienia zarządu, 
dotyczące wyplaty wsparć, mogą być zaskarżone 
do zebrania ogólnego, którego decyzye w spra
wach tych są ostateczne. 

32. Zebranie ogólne ma prawo pociągać do 
odpowiedzialności sądowej czlonków zarządu kas 
szpitalnych za nieprawidłową ich działalność w 
kasie. 

33. Zarząd kasy układa z końcem roku szcze
gółowe sprawozdanie o działalności kasy. Spra
wozdanie to przedstawia się do rozpatrzenia ze
brania ogólnego i po zatwierdzeniu przez to ostat
nie przedstawia się w trzech egzemplarzach za 
pośrednictwem komisyi przemysłowej do zarządu 
głównego ubezpieczeń. 

34. Ustawy kas szpitalnych jak również zmia
ny w nich zatwierdzają się przez komisye prze
mysłowe. 

35. Zamknięcie kasy szpitalnej może mieć 
miejsce tylko w razie z amknięcia zakladu, przy 
~tór:ym k~sa znajduj e się. Warunki i porządek 
hkw1dacy1 kasy określa komisya przemysłowa. 

36. Kapitaly- zamkniętych kas doliczają się 
do osobnego ogolno-państwowego funduszu ubez
pieczeniowego. 

2. Ubezpieczenie od wypadków nieszczęśliwych. 

. l. U?ezpieczenie rob?tni~ów od wypadków 
meszczęśhwych uskuteczma s1ę za pośrednictwem 
towarzystw ubezpieczeń, otwieranych stosownie 
do wskazówek głównego zarządu ubezpieczeń, 

który ustanawia również obręb działania każdego 
towarzystwa. 

2. Do obowiązkowego udziału w towarzy
stwach ubezpieczeń pociągani są właściciele z'a
k~adów przemysłu fabrycznego, · górniczego i hut
mc~eg~, położon~ch w odpowiednim okręgu, z 
wyJątln~~ zakl~d_o'Y, należą~ych do skarbu, Jego 
CesarskieJ MośCI 1 nistytucy1 państwowych. 

3. Od ?bow~ązkowe~o ~działu w towarzy
s~wie ubezp1eczen odpow1edmego .()kręgu zwolnie
m są ci właściciele przedsiębiorstw, którzy wyra
żą życzenie połączenia się za pozwoleniem glów
nego zarządu ubezpieczeń z właścicielami jedna
kowych przedsiębiorstw swojego lub innych okrę
gów ~ celu utworzenia towarzystw jednakowych 
gałęz1 przemysłu. 

4. Od obowiązkowego udzialu w towarzy
stwach ubezpieczeń, wymienionych w art. 2 i 3, 
poszc~ególne zakłady przemysłowe mogą być 
z~almane przez główny zarząd ubezpieczeli skut
kiem swojej odległości od ognisk przemysłowych. 
Takie z~klady przemysłowe odnośnie do wyna
grodzema poszkodowanych robotników i ich ro
dzin podlegają dołączonym do artykułu niniejsze
go oddzielnym przepisom.*) 

5. Towarzystwa ubezpieczeń wynagradzają 
poszkodowanych robotników jak również i czlon
ków ich rodzin na przytoczonych poniżej zasa
dach. 

6. W razie wypadków nieszczęśliwych w za
k~adach przemysłu fabrycznego, górniczego i hut
mczego robotnicy bez różnicy płci i wieku wy
nagradzani są za utratę zdolności do pracy skut
kiem uszkodzenia cielesneg9, spowodowanego przez 
pracę _fabryczną lub wywołanego skutkiem rze
czoneJ pracy. Jeżeli wypadek nieszczęśliwy, po
wstały w tychże warunkach, spawodowal śmierć 
robo~nika, to odszkodowanie otrzymują członko
wie Jego rodziny, wymi-anieni w art. 17. 

?· Towarzystwo ubezpieczeń uwalnia się od 
obowiązku odszkodowania robotników i czlonków 
ich rodzin tylko wówczas, jeżeli dowiedzie, że 
przyczyną wypadku nieszczęśliwego byla zła wo
la poszkodowanego. 

8. Poszkodowani otrzymują wynagrodzenie 
od tego towarzystwa ubezpieczeń, którego obo
wiązkowym uczestnikiem byl właściciel przedsię
biorstwa, w którem robotnik praco wal. 

9. Wszelkie umowy, zawarte przed wypad
kiem, a skierowane ku ograniczeniu prawa do wy
nagrodzenia albo do jego rozmiarów, uważane są 
za nieważne. 

10. Wynagrodzenie poszkodowanym wydaje 
się w postaci zapomóg i emerytur. 

11. Zapomogi wyznaczane bywają, począwszy 
od 7-go tygodnia od dnia wypadku nieszczęśliwe
go po dzień przywrócenia zdolności do pracy lub 
stwierdzenia niezdolności stalej, w wysokości dwóch 

*) Przepisy te 1nzedstawiają. nieco zmienione i uzupełnione 
prawo z dnia 14 czerwca r . 1903. 
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trz<3cich tego rzeczywistego zarobku poszkodowa
nego, na podstawie którego było obliczane jego 
wsparcie z kasy szpitalnej. 

12. Emerytury wyznaczane bywają w wy
padkach stalej utraty zdolności do pracy: w wy
padkach zupełnej - w wysokości 2/ 3 rocznego za
robku poszkodowanego (a. 16), a przy niezupełnej 
w rozmiarach zmniejszonych, ok1·eślonych stop
niem zaniku w poszkodowanym zdolności do pra
cy. Jeżeli poszkodowany będzie uznany za zu
peł"nie pozbawionego zdolności do pracy a przy
tern za potrzebującego cudzej pomocy. w takim 
razie emerytura wyznacza się w wysokości całko
witego rocznego zarobku poszkodowanego. 

13. Wyplata emerytur rozpoczyna się z chwi
lą przerwania wypłaty zapomogi. 

14.· Emerytury poszkodowanych nieletnich, 
nie mającyl'h 15 lat wieku, i młodzieży, nie ma
jącej 17 lat wieku, po osiągnięciu przez nieletnich 
wieku mlodziezy, a przez młodzież wieku robot
ników dorosłych powiększają się odpowiednio do 
wzrostu przeciętnej płacy dzie1mej wyrobnika dla 
pomienionych grup wieku. 

15. Niczależnie od wynagrodzenia, wymienio
nego w art. 10, towarzystwo ubezpieczeń, o ile 
poszkodowany nie korzystal z bezpłatnej pomocy 
lekarskiej, ofiarowanej przez nie, albo przez "'la
ściciela zaHadu przemysłowego, albo przez kasę 
szpitalną, obowiązane jest zwrócić poszkodowane
mu poniesione przez niego koszta kuracyi do cza
ąu wyleczenia albo zaprzestania leczenia. Koszta 
te obliczają się według opłat, pobieranych przez 
miejscowe szpitale (rządowe, miejskie i ziemskie). 

16. W 1:azie śmierci poszkodowanego (art. 6), 
wynikłej bądź natychmiast.owo po wypadku, bądź 
podczas leczenia, bądź wreszcie nie pó:.imicj, niż 
w ciągu dwu Jat od chwili wypadku, jeżeli kura
cya przerwana była wcześniei, towarzystwo ubez· 
pieczeń obowiązane jest: a) wypłacić na pogrzeb 
doroslego i rolodzieży .30 rub., nieletniego - 15 
rub. i b) wypłacać emerytury wymienionym w 
art. 17 czloukom rodziny zmarlego. 

17. Emerytury czlonkom rodziny wypłaca 
się w stosunku następującym do zarobku roczne
go zmarłego robotnika: a) wdowie w wysokości 
jednej trzeciej dożywotnio; b) dzieciom bez róż
~licy !Jłci: prawym; uprawnionym, usynowionym 
1 poza małżeństwem zrodzonym do ukończenia 
15 _roku życi~, k_ażdemu 1w wy_so.koś?~: jed~ej szó
st~J przy życ1u Jednego z rodzwow I JedneJ czwar
teJ w wypadku zupełnego sieroctwa; c) krewnym 
w prostej linii wstępnej dożywotnio w wysokości 
jednej szóstej każdemu i d ) braciom i siostrom, 
zupełnym sierotom do ukończenia 15 lat życia, 
każdemu po jednej szóstej. Osobom, wymienio
nym w punktach c i d, jak rÓ\vnież dzieciom, 
zrodzonym poza małżeństwem, po śmierci ich ojca 
emerytury wypłacają się w tym tylko wypadku, 
jeżeli osieroceni znajdowali się na utrzymaniu 
zmarłego. 

18. Wdowy (art. 17 p. b), gdy wstępują w 
powtórne związ.l{i malżeńskie, otrzymują zamiast 
emerytury jeduorazową zapomogę, rówuającą się 
potrójnie wziętej, a przypadającej im emeryturze 
rocznej. 

19. Dzieci (art. 17 p. b) w razie śmierci oboj
ga rodziców, wynikłej w warunkach, przewidzia
nych w art. 6 i 16, otrzymują łączną emeryturę, 
przypadającą im po . śmierci każdego z rodziców. 

20. Ogół emerytur. przypadających wszyst
kim wymienionym w art. 17 członkom rodziny 
zmarłego robotnika, nie powinien przewyższać 2/ 3 
jego zarobku rocznego (art. 21). Jeżeli ogólna 
suma emerytur przewyżsża tę granicę, · to osoby, 
wymienione w !Jllllktach a i b art. 17, mają pra
wo przedewszystkiem ua całkowite zadośCuczy
nienie, zaś krewni, wymienieni w punktach c i d ar
tykułu 17, otrzymują resztę, o ile ta pozostanie, 
\V równych częściach. Jeżeli ogól emerytur, przy
padających tylko osobom, wymienionym w punk
tach a i b art. 17, przekracza wskazaną wyżej 
granicę, w takim razie emerytury te podlegają 
stosunkowemu zmniejszeniu. Zmiana w składzie 
rodziny zmarłego, z wyjątkiem wypadku przyj
ścia na świat prawych dzieci po śmierci ojca, nie 
służy za powód do zmian w wysokości przyzna
nych już członkom rodziny zmarłego emerytur. 

21. Roczny zarobek poszkodowanego oblicza 
się w sposób następujący: a) suma, rzeczywiście 
zapraeowana przez poszkodowanego w ciągu roku, 
poprzedzającego dzień wypadku nieszczęśliwego, 
po potr'l:ceuiu wartości mat.eryalów i nuzędzi, o 
ile, stosownie do warunków najmu, byly one da
wane poszkodowanemu na rachunek płacy robo
czej, dzieli się przez liczbę dni, przebytych przez 
niego przy pracy w ciągu tegoż roku, lub mniej
szego okresu cza_su, gdy znajdowal się w przed
siębiorstwie mniej niż rok, i b) otrzymany w ten 
sposób (punkt a) średni zarobek dzienny mnoży 
się w przedsiębiorstwach, czynnych przez cały 
rok, przez 280, a w przedsiębiorstwach, czynnych 
nie przez cały rok, przez liczbę dni roboczych, 
przyjętą dla nich za zwykłą, dodając w tym ostat
nim razie do otrzymanego iloczynu .jeszcze sumę, 
otrzymaną z pomnożenia średniego zarobku dzien
nago wyrobnika (art. 22) przez różnicę pomiędzy 
280 a li czbą dni,. uznaną dla danego przedsiębior
stwa za zwykłą. Jeżeli poszkodowany otrzymy
wał część zarobków w naturze, w takim razie do 
sumy, otrzymanej wskazanym wyżej w punktach 
a i b niniejszego artykułu sposobem, dodaje się 
20% tej sumy; o ile otrzymywał mieszkanie. o 
ile był na ~;tole i t. d. - rzeczywistą wartość po
żywienia. Otrzymany w ten sposób zarobek rocz
ny poszkodowanego nie powinien być mniejszy 
od iloczynu średniego zarobku wyrobnika (art. 
22), pomnożonego przez 280. 

22. Przeciętna płaca dzienna wyrobników w 
przedsiębiorstwach przemysłowych, przewidziana 
w artykułach 14, 21 i 22, okresla się według da-
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nych miejscowych na każde trzylecie oddzielnie 
dla każdej płci i dla każdej z liczby trzech grup 
robotników według wieku (małoletnich od 12 do 
15 roku, młodzieży od 15 do 17 roku, do:rosłych, 
liczących powyżej 17 lat życia) przez komisye 
przemysłowe i ogłasza do wiadomości publicznej. 
Rzeczone komisye powołane są do określania tej 
płacy stosownie do warunków miejscowych 
dla oddzielnych miejscowości przemysłowych i 
ognisk. 

23. N a skutek życzenia emerytów i za zgo
dą towarzystw ubezpieczeń emerytury zarówno 
poszkodowanych, jak i członków ich rodzin mogą 
być zamieniane, o ile nie przenoszą one 3 rubli 
miesięcznie albo 15% rocznego zarobku poszko
dowanego, na wypłaty jednorazowe, obliczane na 
zasadzie oddzielnych tablic, zatwierdzanych przez 
zarząd główny ubezpieczeń, .przyczem dla nielet
nich i młodzieży przyjmują się płace emerytalne, 
które należałyby im się do czasu osiągnięcia wie
ku robotników dorosłych (art. 14). 

24. O każdym wypadku nieszczęśliwym, pod
padającym pod niniejsze przepisy. poszkodowany 
obowiązany natychmiast zawiadomić zawiadowcę 
zakładu lub jego właściciela, którzy od siebie 
powinni bezzwłocznie zawiadomić o wypadku naj
bliższą władzę policyjną i zarząd towarzystwa 
ubezpieczeń. Poszkodowani mogą żądać zawiado
mienia policyi i zarządu towarzystwa ubezpieczeń 
oraz kasy szpitalnej o każdym wypadku uszko
dzenia ciała, aczkolwiek nie podpadającym pod 
przepisy niniejsze. 

25. Dla zbadania na miejscu okoliczności wy
padku nieszczęśliwego zarząd towarzystw:.!. może 
delegować swoich pełnomocników, i zawiadowca 
zakładu, w którym zaszedł wypadek, lub jego 
właściciel obowiązani są okazywać pelnornocni
kowi zarządu wszelką pomoc. 

26. Właściciel zakładu, albo zawiadowca, 
albo pelnornocnik towarzystwa ubezpieczeń wrę
cza poszkodowanemu ·zaświadczenie o zaszlym z 
nim wypadku nieszczęśliwy m. Formę zaświad
czeń ustanawia główna komisya przemysłowa. 
Jeżeli poszkodowanemu takiego zaświadczenia nie 
wręczono, wówczas policya 11a żądanie jednej z 
wymienionych powyżej osób lub poszkodowanego 
spisuje na miejscu wypadku protokół, zapraszając 
do tego zawiadowcę zakładu albo jego właścicie
la, poszkodowanego, o ile może on przybyć, pel
nornocnika towarzystwa ubezpieczeń, lekarza, a 
w razie niemożn ości natychmiastowego powoła· 
nia go, felczera, świadków wypadku z pośród ro 
botników i, jeżeli można, osobę postronną, obez
naną z pracą, podczas której zaszedł wypadek 
obrażenia ciała. Nieprzybycie którejkolwiek 
z wymienionych osób nie wstrzymuje spisania 
protokółu. 

27. W protokóle (art. 25) notuje się: a) miej
sce i czas wypadku, b) nazwiska poszkodowanych 
i rodzaj ich pracy, c) nazwiska świadków wypad-

ku z wymienieniem ich mieJsca zamieszkania. d) 
nazwisko właściciela zakładu, e) opis okoliczności, 
towarzyszących wypadkowi, stosownie do badania 
naocznego i zezn ań świadków, f) rodzaj uszko
dzenia i g) wiadomości, wymienione w artykule 
29, jeżeli przy spisaniu protokółu obecny jest 
lekarz. 

28. Protokół po przeczytaniu w obecności 
wszystkich obecnych przy spisaniu (art. 26) pod
pisują wszy(cy; za niepiśmiennych podpisują oso
by, upoważnione przez tych ostatnich. 

29. Jeżeli protokół spisany był bez udziału 
lekarza, to nie później niż czwartego dnia po 
spisaniu, a w razie śmierci robotnika natychmia
stowo osoba, zawiadują~a przedsiębiorstwem, albo 
właści~iel tegoi. wzywa lekarza w celu dokonania 
oględzin lekarskich. Świadectwo lekarza, doty
czące obrażeń cielesnych, powinno obejmować: a) 
opis uszkodzeń i stan zdrowia poszkodowanego i 
b) wniosek co do stopnia przypuszczalnej w przy
szłości niezdolności do pracy. W świadectwach, 
stwierdzających śmierć poszkodowanego, powinien 
znajdować się wniosek co do tego, czy była ona 
zależną od wypadku nieszczęśliwego. 

30. Z protokółu (art. 27) i świadectwa lekar
skiego (art. 29) robi się dwie kopie dla wydania 
jednej pełnomocnikowi towarzystwa ubezpieczeń, 
a drugiej poszkodowanemu albo jednemu z człon
ków rodziny jego. 

31. Dla dokonania lekarskich oględzin po
szkodowanych zarząd towarzystwa ubezpieczeń 
ma prawo zapraszać lekarza podług swego wy
boru. 

32. Starania o zapomogi, począwszy od 7-go 
tygodnia, czynione są przez poszkodowanych lub 
przez kasy szpitalne przy tych przedsiębiorstwach, 
gdzie poszkodowani pracowali; starania te przed
stawiane są pelnornocn ikowi lub zarządowi towa
rzystwa. Wydawanie zapomóg na rachunek to
warzystwa ubezpieczeń może być poruczone od
powiednim kasom szpitalnym lub wlaścicielom 
zakładów. 

33. Starania o wyznaczenie emerytury wi
nien czynić sam poszkodowany u pelnornocnika 
lub u zarządu towarzystwa bezpośrednio, lub też 
za pośrednictwem odpowiedniej kasy szpitalnej. 

N a podejmowanie tych starań wyznacza się 
termin dwuletni, obliczany dla poszkodowanych 
od dnia wypadku nieszczęśli wAgo a dla członków 
rodzin zmarlego od dnia jego śmierci. 

34. Po rozpatrzeniu okoliczności sprawy za
rząd towarzystwa ogłasza poszkodowanemu tym
czasowe swoje postanowienie na piśmie. Poszko
dowany ma prawo przed upływem 2 miesięcy po 
otrzymaniu zawiadomienia złożyć zarządowi swo
ją opozycyę, i w takim razie zarząd rozpoznaje 
sprawę powtórnie, o ile możn a, w obecności po
szkodowanego lub upoważnionej przez niego oso
by, poezero w przeciągu 2 miesięcy od daty 
podania opozycyi wydaje decyzyę w sprawie 
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i zawiadamia poszkodowanego. Jeżeli na tym
czasowe postanowienie z<1rządu nie będzie wnie· 
sioną przez poszkodowanego w ustanowionym 
terminie opozycya lub na decyzyę skarga do miej
scowego sądu do spraw ubezpieczeniowych w 
przeciągu. 2 miesięcy od daty otrzymania zawia
domienia,· to sprawa uważana jest za rozstrzyg
niętą ostatecznie. 

35. Spory pomiędzy poszkodowanymi i to
warzystwami ubezpieczeń o wynagrodzenie po
szkodowanego rozstrzygane są przez specyalne 
sądy do spraw ubezpieczeniowych. Sprawy te są 
wyjęte z pod kompetencyi sądów ogólnych. 

36. W specyalnym sądzie do spraw ubezpie
czeniowych przewodniczy osoba, mianowana przez 
ministra handlu i przemysłu. Sądy specyal
ne do spraw ubezpieczeniowych składaj<~ się 
w równej liczbie z przedstawicieli wł'aścicieli 
przedsiębiorstw przemysłowych i ubezpieczo
nych. Na posiedzeniach sądu może być 
obecny inspektor przemysłowy, który bywa za
wiadamiany o dniach posiedzeń i sprawach, wy
znaczonych do rozpoznawania, i ma prawo sta
wiać swoje wnioski w sprawach rozpatrywanych, 
nie biorąc . wszakże udziału w ich rozstrzyga
niu. Ni e przybycie inspektora przemysło wego nie 
wstrzymuje czynności sądu. 

07. Li c7.bę, porządek i termin wyboru przed
stawicieli właścicieli przedsiębiorstw i osób ubez
pieczonych do sądów specyalnych do spraw ubez
pieczeniowych, okręgi działania tych sądów oraz 
porządek rozpatrywania w nich spraw określa 
oddzielne prawo o rzeczonych sądach. 

38. Wyroki specyalnego sądu do spraw ubez
pieczeniowych w kwestyi wydawania zapomóg i 
zwrotu wydatków na leczenie n i e podlegają apelacyi. 

39. Na wyroki specyalnego sądu do spraw 
ubezpieczeniowych w kwestyi wyznaczania eme
rytur mogą być podawane skargi do głównego 
zarządu ubezpieczeń. 

40 . .Zapomogi wypłaca się w terminach, przy
jętych w zakładzie dla wypłat robotniczych. Ter
mina wypłacania emerytur poszkodowanym oraz 
członkom ich rodzin określa zobopólna umowa stron, 
a gdy ta nie określiła terminu, co miesiąc z góry. 

41. Na żądanie osób, pobierających wynagro
dzenie, towarzystwo ubezpieczeń obowiązane jest 
przesyłać im je swoim kosztem według wskaza
nego w deldaracyi adresu w oznaczonych termi
nach. Fobierający wynagrodzeni;~. obowiązani są 
dwa razy rocznie, w styczniu i w lipcu, przed
stawiać zarządowi towarzystwa lub jego pelno
mocnikom dowody, że żyją; świadectwa, składane 
przez wdowy, oprócz tego powinny zawierać wia
domość, o tern, że nie wyszły one · powtórnie za 
mąż. Swiadectwa wydają odnośne władze admi
nistracyjne lub policyjne. W razie nieprzedsta
wienia rzeczonych świadectw towarzystwo ma 
prawo wst.rzymać wypłaty. Wypłata emerytur 
poszkodowanym może być dokonywaną za pośred-

IJicLwem państwowych kas oszczędności pod wa
runkiem wpłacania ua rzecz tych kas sum, wy
mienionych w art. 49. 

42. W ciągu trzech lat od dnia pierwotnego 
przyznania lu L odmowy emerytury każda ze stron 
Jlla prawo żądać ponownych oględzin lekarskich 
poszkodowanego w celu określenia jego zdolności 
do pracy, zmian w umówionej czy przyznanej 
emeryturze zarówno jak odmowie co do jej pla
cenia stosownie do okoliczności świeżo ujawnionych 

43. Przepisy niniejsze stosują i do wynagro-· 
dzenia oficyalistów,. obowiązanych być obecnymi 
przy wykonywaniu robót (techników, majstrów, 
zarządzających przedsiębiorstwami i t. p.), o ile 
pobierają wynagrodzenie roczne, nie przewyższa
jące 1500 rubli. Do p ensyi tej włącza się rów
nież udział w zyskach, jeżeli ten udział istniał i 
nosił charakter wynagrodzenia dodatkowego. Je
żeli osoby te nie należą do kas szpitalnych, wów
czas otrzymują od towa1zystw ubezpieczeń w prze
ciągu pierwszych sześciu t.y godni od dnia wy
padku nieszczęśliwego zapomogę podług norm 
przepisów, wymienionyeh w art. 4. 

44. Wyznaczon e JJa zasadzie przepisów ni
niejszych emerytury, zapomogi i inne wypłaty 
nie podlegają aresztom za pretensye skarbu czy 
osób prywatnych do otrzymujących wynagrodze· 
nie robotników i ich rodzin. Prawo pobierania 
wynagrodzenia nie może być zastawione, sprzedane 
lub w jakikolwiek sposób ustąpione osobie trzeciej. 

45. Zabrania się zawierania umów z obroń
cami, dotyczących wynagrodzenia ich za prowa
dzenie spraw o pretensye poszkodowanych w wy
sokości, przenoszącej taksę (urz. sąd., art. 396, uw., 
dod. VII), i umowy te jak również zobowiązania, 
wydane na przenoszącą taksę sumę wynagl:odze
nia, ·uważane są za nieważne. 

46. Fundusze towarzystw ubezpieczeń po
wstają: a) z oplat ubezpieczeniowych, b) z cło
chodów od majątku towarzystwa, c) z kar, usta
nowionych na korzyść kasy towarzystwa, d) z 
wpływów przypadkowych. 

47. Fundusze, wpływające do kasy towarzy
stwa w przeciągu roku, używane są: a) na utworze
nie kapitału emerytalnego, b) na jednorazowe wy
płaty poszkodowanym robotnikom, pracownikom 
i członkom ich rodzin i c) na pokrycie kosztów 
zarządu i innych wydatków na prowadzenie spraw 
towarzystwa. 

48. Kapitał emerytalny sluży do zabezpie
czenia prawidlo,vego wydawania emerytur i po
wstaje przez coroczne wnoszenie sum, równych 
wartości powstałych w ciągu roku emerytur. 
W artość ta określa się na zasadzie specyalnych 
tablic, zatwierdzanych przez główny zarząd ubez
pieczeil i rewidowanych nie rzadziej, niż co 10 
lat. Kapital emerytalny winien odpowiadać stale 
co do istotnej swej wartości w danym czasie 
spółczesnej wysokości zobowiązań towarzystwa 
co do wypłaty emerytur; stosunek ten corocznie 
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winien być sprawdzany. rzystwa opłaty egzekwuią się na mocy zawiado-
49. Towarzystwo ubezpieczeń może być zwol- mienia zarządu trybem, przepisanym dla egze

nione od obowiązku wypłacania wyznaczonych kucyi bezspornych skarbowych i administracyj
przez towarzystwo emerytur pod warunkiem wpla.- nych należności. 
cenia do zarządu państwowych kas oszczędności 58. Sprawami towarzystwa zarządza: a) za
wartości tych emerytur, obliczonych podług prze- rząd i w razie potrzeby jego oddziały i b) zebra
pisów, ustanowionych przez rzeczony zarząd. W nie ogólne członków. 
tym ostatnim razie wyplata należnych emerytur 59. Zarząd . towarzystwa składa się z człon~ 
przechodzi na zarząd państwowych kas oszczędności. ków, wybieranych przez ze branie ogól n e, które 

50. Opłaty, przypadające od członków towa- również wy!Siera ich zastępców. Z prawa być 
rzystwa, określają się corocznie przez zebranie ogól- wybranymi na członków zarządu i ich zastępców 
r.e jego członków trybem, ustanowionym w usta- korzystaią wszyscy członkowie towarzystwa, pel
wie odnośnego towarzystwa; przyjmują się. przy- noletni i nie karani sądownie. Zarząd wybiera 
tern pod uwagę stopień ryzyka zawodowego każ- z pomiędzy siebie prezesa zarządu i jego zastęp
dego zakładu i suma zarobku ubezpieczonyeh osób. cę. Liczba członków zarządu i ich zastępców, 

Członek towarzystwa, niezadowolony z posta- jak również termin i tryb. wyborów, oraz ustą
nowienia zebrania ogólnego w tym przedmiocie, pienia tych osób jak również prezesa zarządu i 
ma prawo zaskarżyć postanowienie zebrania ogól- jego zastępcy określane są w ustawie towarzystwa. 
nego do głównego zarządu ubezpieczeń, który ' 60. Skargi członków towarzystwa na zarząd 
wydaje w tej sprawie clccyzyę ostateczną. składane są temuż w terminie, oznaczonym w 

51. Kapitał zapasowy towarzystwa przezna- ustawie towarzystwa. Jeżeli zarząd nie uzna za 
cza się dla wyregulowania wahań w corocznych możliwe sam spełnić żądanie skarżącego, winien 
wysokościach opłat ubezpieczeniowych. Wysokość jest wnieść skargę wraz ze swojem objaśnieniem 
i sposób tworzenia tego kapitału określa ustawa do rozpatrzenia na najbliższe zebranie ogólne. 
towarzystwa. 61. Tryb czynności zarządu towarzystwa, je-

52. Sposób umieszczania i przechowywania go oddziałów i pelnornocników jak również za-
funduszów towarzystwa określa jego ustawa. kres ich praw i obowiązków określa ustawa to-

53. Zarządzający lub właściciel przedsiębior- warzystwa i uzupełniające ją instrukcye, wydane 
stwa winni w terminie, przewidzianym przez usta- przez zebranie ogólne członków towarzystwa. 
wę, dostarczać zarządowi towarzystwa trybem, l 62. Zebrania ogólne dzielą się na zwyczajne 
ustanowionym przez zarząd, wiadomości o wszyst- i nadzwyczajne. Termin zwoływania dorocznych 
kich robotnikach i pracownikach, pracujących w zebrań ogólnych zwyczajnych okrtśla ustawa. 
danem przedsiębiorstwie, podległych działaniu Zebrania nadzwyczajne zwołuje zarząd: a) według 
przepisów niniejszych, i o ich zarobkach (płacy swego uznania; b) na żądanie członków towa.rzy
akordowej, pensyi, udziale w zyskach i t. p. jak stwa, mających razęm co najmniej 1/ 20 część licz
również wynagrodzenia w naturze). by ogólnej głosów członków towarzystwa, i c) n!L 

54. Zarząd towarzystwa ma prawo sprawdzać żądanie głównego zarządu ubezpieczeń. Zebranie 
wymienione w artykule poprzednim (53) wiado- nadzwyczajne powinno być zwołane najdalej w 
mości na zasadzie dokumentów oryginalnych. przeciągu miesiąca od daty otrzymania odpo
Ogólne zebranie ma prawo nakładać za dostarcze- wiedniego żądania. 
nie fałszywych wiadomośei kary, nie przenoszące 63. Zebranie ogólne jest ważne, je~eli przy
w dwójnasób wziętej różnicy pomiędzy istotnie byli na nie członkowie posiadają przynajmniej 
przypadającą od członka składką ubezpieczenia- jedną piątą część głosów wszystkich członków to
wą, a tą, jaka byla wyliczona na zasadzie dostar- warzystwa z wyjątkiem wypadków, kiedy zebra
czonych wiadomości. nie ma r·ozstrzygać kwestye, wymienione w art. 

55. W razie niedostarczenia wymienionych 64. Dla decydowania t ych kwestyi konieczną jest 
w art. 53 wiadomości, zarząd towarzystwa okre- obecność członków, posiadających przynajmniej 
śla wysokość składek ubezpieczeniowych, przy- 2/ 3 ogólnej liczby głosów . Jeżeli jedno z wyrnie
padających od członków, na zasadzie posiad anych nionych powyżej zebrań nie dojdzie do skutku z 
u siebie wiadomości. Ogólne zebran ie ma prawo usta- powodu nieprzybycia członków, posiadających do
nawiać za niedostarczenie tych wiadomości kary, stateczuą liczbę głosów, najpóźniej po upływie 
wyznaczane przez zarząd w wysokości do 300 rubli. dwóch tygodni zwołuje się powtórne zebranie 

56. Opla ty ubezpieczeniowe wnoszą czlonko- ogólne, które uważa się za pra womocne niezależ
wie do kasy towarzystwa w terminach, określonych nie od liczby głosów, jaką będą posiadali przyby
przez ustawę. Zebranie ogólne ma prawo ustanawia- li członkowie. 
nia na rzecz kasy za uchybienie tego terminu kar, 64. Sprawy na zebraniu ogólnem rozstrzyga
wyznaczanych p1·zez zarząd w wysokości do jednego n e są zwyczajną większością g losów obecnych 
procentu miesięcznie od niewpłacon ej w terminie członków z wyjątkiem kwestyi: a) uzupełnienia 
sumy, licząc część miesiąca za caly. i zmiany ustawy i b) ustanowienia wysokości 

57. Nie zaplaco!le w terminie na rzecz towa- oplat ubezpieczeniowych (art. 50). Postanowienia 
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w tym względzie są wa~ne tylko przy większości 
z/3 głosów obecnych członków. Je~eli taka więk
szość w kwestyi, wymienionej w p. b, nie będzie 
osiągnięta, zwołuje się ponowne zebranie, które 
decyduje zwyczajną większością głosów. 

65. Zebranie ogólne ma prawo, celem unik
nięcia wypadków nieszczęśliVTych, wydawać obo
wiązujące członków postanowienia o środkach za
pobiegania wypadkom przy. robocie, nie sprzeci
wiające się istniejącym prawom i wydanym przez 
główną lwmisyę przemysłową przepisom, jak rów
nież ustanawiać na rzecz kasy towarzystwa za nie
wykonaniętych postanowień kary, naldadane przez 
zarząd w wysokości do 300 rubli. Zarząd towa
rzystwa ma prawo śledzić przez swoich pełno
mocników za tern, czy postanowienia obowiązują
ce są spełniane i właściciele zakładów powinni 
bez przeszkód dopuszczać pomienione osoby do 
o ględ z i n przedsiębiorstw. 

66. Zebranie ogólne członków towarzystwa 
mo~e ustanawiać przepisy o wydawaniu przez to
warzystwo nagród za ratowanie ginących od wy
padków nieszczęśliwych i za wynalazki, zapobie
gające takim wypadkom, jak również. urządzać 
zakłady, mające na celu przywracanie _zdolności 
do pracy osobom, ubezpieczonym w towarzystwie. 

67. Każtły członek towarzystwa ma prawo 
osobiście lub przez pełnomocnika swego być obec
nym na zebraniu ogńlnem i brać udział w rozpa
trywaniu przedstawionych zebraniu spraw; w de
cyzyach wszakże zebrania ogólnego biorą udział 
tylko ci członkowie towarzystwa, którzy posiada
ją prawo głosu. Zamiast osób, będących pod opie
ką lub kuratelą, uczestniczą w zebraniu ich opie
kuuówie lub kuratorowie. Jeżeli przedsiębiorstwo 
nale~y do kilku osób, z prawa udziału w zebra
niu korzysta tylko jedna z nich, przez nie wybra
na. Osoby prawne biorą udział w zebraniu za 
pośrednictwem prawnych swoich przedstawicieli. 
Prawo udziału w ogólnem zebraniu moż.e być prze
lane na zasadzie plenipotencyi tylko na c,:zlon ka 
towarzyst.wa lub osobę, zarządzającą przedsiębior
stwem mocodawcy. 

68. Z prawa głosu na zebraniu ogólnem ko
rzystają wszyscy ci członkowie towarzystwa, któ
rzy ubezpieczyli od nieszczęśliwych wypadków 
przynajmniej trzydziestu robotników i pracowni
ków; ubezpieczenie ponadto ka~dych dwustu no
wych robotników i pracO'v\pików daje prawo człon
kowi towarzystwa na ieden glos dodatkowy. Nikt 
ani osobiście ani na zasadzie plenipotmncyi nie 
może ?lieć więcej P?nad ?ziesięć_ głosó~, :prz~.
czem Jedna osoba me moze przyJąć więceJ mz 
dwie plenipotencye. 

69. Członkowie towarzystwa, którzy w przed
siębiorstwach swoich mają mniej niż. 30 robotni
ków i pracowników, mogą łączyć się z sobą ce
lem otrzymania prawa na jeden głos, oddając go 
zapomocą plenipotencyi jedliemu z członków to-

J warzystwa. N a zasadzie takich plenipotencyi 
członek towarzystwa nie może posiadać więcej niż 
jeden głos. 

70. Za początek roku czynnościowego uwa
żany jest dzień l stycznia. Po skończonym roku 
zarząd sporządza dokładne sprawozdanie z czyn
ności towarzystwa w danym roku. Sprawozdanie 
po rozpatrzeniu go razem z opinią komisyi rewi
zyjnej i zatwierdzeniu przez zebranie ogólne ogła
sza się do wiadomości publicznej i przedstawia 
głównemu zarządowi ubezpie1~zeń. 

71. W celu sprawdzenia rocznego sprawo
zdania towarzystwa ogólne zebranie wybiera na 
zasadach, wskazanych w ustawie towarzystwa, 
komisyę rewizyjną z pomiędzy członków towa
rzystwa, nie będących członkami zarządu ani ich 
zastępcami. 

72. Główny zarząd ubezpieczeń ma prawo 
dokonywania rewizyi spraw towarzystwa. Do 
udziału w takich rewizyach zapraszani są człon
kowie komisyi rewizyj n ej. 

73. Ustawy towarzystw zatwierdzane są 
przez główny zarząd ubezpieczeń i ogłaszane przez 
senat rządzący do wiadomości publicznej. 

V. O kasach oszczędności. 
\V szeregu kwestyi, dotyczących położenia 

robotników, największe znaczenie powinno być 
nadane zabezpieczeniu ich w tych razach, gdy 
skutkiem jakichkolwie!~ przyc.syn są oni pozbawieni 
możności zarobkowania. Tu należą wypadki bra
ku możności zarobkowania skutkiem starości, nie
zdolności do pracy, braku pracy, chorób, kalec
twa i t. p. Pomimo doprowadzenia do skutku 
obowiązkowego ubezpieczenia robotników na wy
padek choroby i od wypadków nieszczęśliwych 
położenie ich nie hędzie jednak w najmniejszym 
nawet stopniu zabezpieczone w pozostałych wy
padkacll potrzeby. 

Za najlepszy środek zabezpieczenia robotni
ków i ich rodzin w tych wypadkach powinno być 
uznane zakładanie kas emerytalnych na zasadach 
nauki asekuracyjnej. Bliższe jednak zapoznanie 
się z tą kwestyą ustala przekonanie o niemożno
ści natychmiastowego rozwiązania tego zadania, 
poniewa~ jest ono zbyt złożone. 

Uznając jednak niemożność doprowadzenia 
obecnie w Rosyi do skutku ubezpieczenia robot
ników na wypadek starości i niezdolności do pra
cy, pożądane jest w celu pobudzenia inicyatywy 
prywatnej przedsięwzięcie pod tym względem 
pewnych środków, które ułatwiałyby otwieranie 
przy zakładach przemysłowych kas, mających na 
celu okazywanie robotnikom pomocy w różnych 
wypadkach potrzeby, mianowicie opracowania 
ustaw normalnych tych kas i postawienia ich dzia
łalności w takich warunkach , które odpowiadały
by zupełnie potrzebom robotników. 

Ponieważ prawodawstwo rosyjskie nie prze
widuje tego rodzaju kas, a poszczególne postano-
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wienia prawa, które mogłyby znaleźć zastosowa- W tych warunkach kasy oszczędności, otwie
nie przy otwieraniu takich kas, ujawniają nawet rane przy przedsiębiorstwach przemysłowych, 
niepożądane i niepotrzebne ograniczenia, .. przeto mogłyby mieć na celu zabezpieczenie uczestnikom 
koniecznem jest w celu uporządkowania tej spra- kas w razie opuszczenia zajęcia w pomienianych 
wy przeprowadzenie w drodze prawodawczej po- przedsiębiorstwach wypłaty sum z funduszów kas, 
stanowień zasadniczych o różnego rodzaju kasach, wytwarzanych z opłat uczestników kas oraz wla
otwieranych przy zakładach przemysłowych. Ko- ścicieli przedsiębiorstw przemystowych; opłaty, 
nieczność wydania postanowień ogólnych, które wnoszone do kasy oszczędności przez jej uczestni
powinny uregulować tę sprawę, wypływa jeszcze ka, powinny stanowić jego własność; opłaty, wno
i z tego powodu, że luka w prawodawstwie, po- szone do kas przez . właścicieli przedsiębiorstw 
zostawiając organom administracyjnym władz, za- przemysłowych, mogłyby być rozdzielane pomię
twierdzających ustawy tego rodzaju kas, szeroką dzy ich uczestników stosownie do ustaw tych 
swobodę działania, doprowadza w praktyce czę- kas. 
sto do niepożądanych rezultatów, ujawniających W mających obecnie zastosowanie ustawach 
się w wielkiej różnorodności poglądów przy za- kas, podobnych do projektowanych, udział robot
twierdzaniu ustaw tego rodzaj u kas. ników jest dowolny. Tymczasem w większości 

Przy rozpatrywaniu różnych typów kas, wypadków przyciągnięcie stalego składu robotni
otwieranych przy zakładach przemysłowych, na- ków do grona uczes~nikó~ J?Odo~nego rodzaju. kas 
leży mieć na względzie, że organizacya i urzą- mogłoby spotkać s1ę posrod mch z uznamem. 
dzenie ich wynikają z tych powodów, które wy- W każdym razie w wielu przedsiębiorstwach przy
wołują konieczność okazywania ich uczestnikom mus w· tym względzie byłby tylko czasowym i 
pomocy pieniężnej w różnych wypadkach potrze- niejako środkiem wychowawczym dla osiągnięcia 
by. Pomijając potrzeby okazywania robotnikom tych celów, które, będąc Zl'Ozumiane, stanowiłyby 
pomocy podczas choroby i skutkiem >yypadków . następnie przedmiot własnych dążeń robotników. 
nieszczęśliwych, ponieważ jest to już przewidzia-. Przymus ten w wielu wypadkach miałby znacze
ne w projektach prawa o ubezpieczeniu robotni- nie tylko formalne, ponieważ kasy oszczędności 
ków, na szczególną uwagę zasługują wypadki bra- wprowadzałyby obowiązkowy udział robotników 
ku zabezpieczenia. robotników w razie starości, tylko tam, gdzie robotnicy w masie ogólnej za
niezdolności do pracy, braku pracy i t. p. patrywaliby się na to przychylnie. Robotnicy 

Dla tego rodzaju wypadków mogą stużyć ka- powinni mieć przytern pewność, że nie będą po
sy typu, podobnego do kas oszczędności i pomocy, zbawieni zebranych oszczędności, co da się osiąg
których prawo odnośnie do dróg żelaznych pry- nąć przez wprowadzenie pewnych warunków spo
watnych zostało N aj wyż ej zatwierdzone dnia sobn przechowywania należących do kas sum oraz 
18 czerwca r. 1888. Fundusze tych kas tworzą odpowiedniego dozoru nad działalnością kas. Ro
się z potrąceń z otrzymywanej przez uczestników botnikom należałoby pozostawić do ich uznania 
kasy pensyi (fundusz oszczędnościowy) i z opłat czynienie udziału w kasie obowiązkowem dla 
dróg żelaznych (fundusz pomocy). Oszczędności, wszystkich robotników tego zakładu, przy któ
zrobione przez każdego uczestnika kasy, stanowią rym kasa otwiera się. 
jego własność i są mu zwracane w razie porzu- Za ważny warunek rozwoju działalności kas 
cenia zajęcia na drodze żelazn ej. Fundusz porno- oszczędności powinien być uznany udział właści
cy przeznacza się dla uczestników kas po prze- cieli przedsiębiorstw w opłatach na rzecz kas. 
służeniu przez nich pewnej liczby lat i zależnie Sumy, wpłacane do kas przez właścicieli przed
od liczby lat służby na dopłaty do zebranych siębiorstw, byłyby dla robotników środkiem za
przez nich oszczędności jak również na wypłatę chęty do robienia oszczędności. Taka zachęta 
wsparć w szezególnych wypadkach. W celu ułat- robotników za pracę w przedsiębiorstwie, przy
wienia organizacyi tego rodzaju kas, otwieranych stosowana do czasu opuszczenia przez niego zaję
przy prywatnych przedsiębiorstwach przemysło- cia, byłaby może nawet lepszą, niż podniesienie 
wych, należałoby ograniczyć działalność kas tyl- płacy zarobkowej, idącej u większości robotni
ka na wypłacaniu ich uczestnikom sum, posiada- ków na zadośćuczynienie ich potrzeb bieżących. 
nych przez nich w ich rachunkach osobistych, i Obowiązek właścicieli ?akładów wnoszenia opłat 
uzależnić te wypłaty od faktu opuszczenia przez na rzecz kas mógłby być ustanowiony przez wska
uczestnika kasy zajęcia w zakładzie lub fabryce, zanie w prawie normy niższej od tej, jaką placi
nie uzależniając bynajmniej dla uniknięcia kom- liby robotnicy przy ohowiązkawern należeniu 
plikacyi wypłat od poszczególnych wypadków zna- wszystkich ich do kasy. Za normę taką mogla
lezienia się robotników w potrzebie. Przy takiero by być przyjęta 1/ 4 część opłat uczestników kas. 
urządzeniu kas każdy uczestnik w razie opuszcze- Udział właścicieli przedsiębiorstw w razie ich ży
nia zajęcia w zakładzie przemysłowym ma zabez- czenia mógłby być podnoszony. 
pieczoną wypłatę pieniężną, której wysokość za- Przyjmując w razie dowolnego udziału ro
leży od długości czasu pracy i od wysokości do- botników w kasach wysokość opłat, zależną og 
konanych wkladóv. ich uznania, należałoby określić granice oplat 
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uczestników kas w razie obowiązkowego ich 
udziału w kasach na mocy postanowienia więk
szości robotników zakładu (3/ 4.). Granicami temi 
mogłyby być: 2% zarobku, jako granica niższa, 
poza którą urządzanie kas byłoby bezcelowem, 
i 4l zarobku, jako granica wyższa, poza którą 
udział w kasach byłby zbytnio obciążającym jej 
uczestników. Skut"kiem tego prawo o kasach mo
globy zawierać tylko to, że w razie obowiązko
wego udziału robotników w kasach oszczędności 
potrącenia z ich zarobków na rzecz kas powinny 
zawierać się w -granicach od 2% do 4% zarobku. 

W celu zabezpieczenia funduszów kas od 
strat należałoby pomieszczać je w państwowych 
i gwarantowanych przez rząd papierach procen
towych, w listach zastawnych prywatnych ban
ków ziemskich, w obligacyach towarzystw kre
dytowych miejskich i w obligacyach pożyczek 
miejskich. Fundusźe kas z wyjątkiem sum, nie
zbędnych na wypłaty bieżące, powinny być lo
kowane na imię kas w państwowych instytucyach 
kredytowych. 

Należące do kas sumy, jako nie 11tanowiące 
własności właścicieli przedsiębiorstw, nie powinny 
podlegać ryzyku tych ostatnich. Prawo uczest
ników kas do otrzymania należnych im sum po
winno być 11ienaruszalne. Gwarancya ta -powin
na być ustanowiona w prawie w ten sposob, że 
sumy, wpłacane do kas oszczędności, przeznaczo
ne są wyłącznie tylko na przewidziane w usta
wach tych kas wypłaty uczestnikom i nie mogą 
służyć 11a zadośćuczynienie pretensyi, zasądza
nych od właścicieli przedsiębiorstw lub uczestni
ków kas Prawo uczestników kas do otrzymania 
należnych im sum nie może być zastawione, od
stąpione i nie podlega aresztowi. 

W celu ułatwienia otwierania tego rodzaju 
kas jak również w eelu ujednostajnienia ich dzia
łalności należałoby w prawie o rzeczonych kasach 
wymienić, że prawa uczestników kas oszczędności 
jak również sposób prowadzenia rachunkowości 
określane są w ustawach tych kas, a ustawy te 
wzorują się na ustawach normalnych, zatwierdza
nych przez ministra handlu i przemysłu. 

Ponieważ minister handlu i przemysłu mial
by prawo zatwierdzania ustaw normalnych kas 
oszczędności, przeto zatwierdzanie ustaw kas--po
szczególnych mogłoby być powierzane władzom 
miejscowym rzeczonego ministerstwa (inspekto
rom przemysłowym) z warunkiem, żeby ustawy, 
różniące się zasadniczo od normalnych, były przed
stawiane ministrowi handlu i przemysłu do za
twierdzenia. 

W myśl powyższego za podstawę kas wy
mienionego powyżej typu mogłyby być przyjęte 
zasady następujące: 

l. Kasy oszczędności mają na celu popiera
nie pośród robotników i oficyalistów zakładów 
przemysłu fabrycznego, górniczego i hutniczego 
robienia oszczędności w celu zabezpieczenia so-

bie funduszu w razie opuszczenia pracy lub zaję
cia w rzeczonych zakładach. 

2. Fundusze kas oszczędności tworzą 1>ię z 
opłat uczestników tych kas i z dopłat właścicie
li wymienionych w art. l zakładów. 

3. Kasy oszczędności mogą być otwierane 
na skutek starań robotników na zasadach dowol
nego udziału w nich robotników, lecz pod warun
kiem obowiązkowego należenia do nich wszyst
kich robotników zakładu. 

4. Jeżeli za otwarciem kasy oszczędności wy
powie się mniej niż 3/ 4 wszystkich robotników za
kładu, w takim razie kasa otwiera się na zasa
dach dowolnego w niej udziału. 

5. W razie, jeżeli za otwarciem kasy oszczęd
ności z obowiązkowym udziałem w niej wypowie 
się przynajmniej 3/". wszystkich robotników, w 
takim razie: a) otwarcie kasy jest obowiązkowe; 
b) należenie do kasy jest obowiązkowe tak dla 
wszystkich robotników zakładu. jako i dla wszyst
kich nowowstępujących do danego zakładu prze
mysłowego robotników i oficyalistów; .c) właści
ciel zakładu obowiązany jest wplacać do kasy 
przynajmniej 25% opłat uczestników kasy. 

6. W razie otwarcia kasy oszczędności z obo
wiązkowym udziałem w niej wszystkich robotni
ków potrącenia na rzecz kasy nie mogą być mniej
sze od 2% i nie większe od 4% ich zarobku. 

7. Sumy, wpływające do kas oszczędności, 
mają na celu wyłącznie tylko przewidziane w 
ustawach tych kas wypłaty ich uczestnikom i nie 
mogą służyć na zadośćuczynienie pretensyi, przy
sądzanych od właścicieli zakładów lub od uczest
ników kas. 

8. Prawo uczestników kas do otrzymania na
leżnych im sum nie może być zastawiane ani od
stępowane oraz nie podlega ares?.towi. 

9. Sprawami kas oszczędności zawiadują: a) 
zebranie ogólne uczestników kasy albo zebranie 
pełnomocników, b) zarząd, składający się z człon
ków, wybranych przez uczestników kas, oraz z. 
przedstawicieli właśC'iciela zakładu. 

10. Ustawy kas zatwierdza iJJSpektor prze
mysłowy zgodnie z ustawami normalnemi. Usta
wy kas, różniące się zasadniczo od normalnych, 
zatwierdza minister handlu i przemysłu. 

Proje/et prawa o kasach oszczędności. 
l. Kasy oszczędności mają na celu zachęca

nie robotników i oficyalistów przemysłu fabrycz
nego, górniczego i hutniczego do robienia oszczęd
ności w celu zabezpieczenia sobie funduszu w ra
zie opuszczenia pracy lub zaj~cia w zakładach 
przemysłowych. 

2. Fundusze kas oszczędności tworzą się z 
opłat uczestników rzeczonych kas i z dopłat wła
ścicieli wymienionych w art. l zakładów. 

3. Kasy oszczędności mogą być otwierane 
na skutek starań robotników na zasadach dowol
nego udziału w nich robotników lub pod warun-
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kiem obowiązkowego udziału wszystkich robot-~ lC. Uczestnicy kasy mają prawo otrzymywa
ników. nia z kasy pożyczek w wysokości; nie przenoszą-

. 4. ~eżeli_ z_a ~~~arciem kas:y oszczędn?ś.~i wy- cej ~fJl/0 .sumy funduszu os~czędnościowego, zapi
powie się mmeJ mz 3

/ 4 wszystlnch robotmkow za- · saneJ w ICh rachunku osobistym. 
kladu, w takim razie kasa otwiera się na zasa- 17. Wyplata sum, należnych uczestnikowi, 
dach dowolnego w niej udziału. opuszczającemu pracę lub zajęcie, dokonywa się 

5. W razie, jeżeli za otwarciem kasy oszczęd- najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po skończeniu 
ności z obowiązkowym udziałem w niej wszyst- przez niego ostatecznego obrachunk~J, z zakładem. 
kich robotników wypowie się nie mniej , niż 3/ł 18. Fundusze kas oszczędności powinny być 
robotników, w takim razie: a) otwarcie kasy jest umieszczane: w państwowych i gwarańtowanych 
obowiązkowe. b) należenie do kasy obowiązuje przez rząd papierach procentowych, w listach za
tak wszystkich robotników zakładu, jako i nowo- stawnych prywatnych banków ziemskich lub w 
wstępujących do pracy lub zajęcia w danym za- obligacyach towarzystw kredytowych miejskich 
kładzie przemysłowym, c) właściciel zakładu oho- i pożyczek miejslrich. 
wiązany jest wpłacać do ](asy przynajmniej 25% l 19. Fundusze kas oszczędności z wyjątkiem 
obowiązkowych opłat wszystkich uczestników .

1 

sum. potrzebnycl~ dl~ dok~n;y:wania wypłat bieżą
kasy. . cych, przechoWUJą s1ę na Imię tych kas w pań-

6. W razie zatwierdzenia kasy oszczędności stwowych instytucyach kredytowych. 
z obowiązkowem należeniem do niej wszystkich : 20. Sumy, wpływające do kas oszczędności, 
robotnikó~. zakł'adu:_ potrącenia z ic~ _zarob~u na l przeznacw;ają się wylącząie tylko n~ przewidzi~
rzecz takleJ kasy me mogą być mnieJsze mż 2% ne w ustawach tych kas wypłaty Ich uczestm
i nie większe niż 4°/0 zarobku. kom i nie mogą służyć na pokrycie zobowiązań, 

7. Kapitały kasy składają się z trzech fun- zasądzanych od właścicieli zakładów lub uczest
duszów: a) oszczędnościowego, b) pomocy i c) ników tych kas. 
zapasowego. Do funduszów oszczędnościowego i 21. Prawo uczestników kas na otrzymanie 
pomocy doliczają się procenty w wysokości 4°/u należnych im sum nie może być zastawione ani 
rocznie. odstąpione oraz nie podlega aresztowi. 

8. Do funduszu oszczędnościowego zaliczają 22. Sprawami kas oszczędności zawiadują: a) 
się wszystkie opłaty uczestników kasy (art. 7) zebranie ogólne uczestników kasy albo zebranie 
oraz doliczane do tych opłat procenty. pelnornocników i b) zarząd, sldadający się z osób, 

9. Do · funduszu pomocy zaliczają si~ wszyst- wybieranych przez uczestników ka.s, oraz z przed
kie dopłaty właściciela zakładu (art. 6) oraz do- stawicieli właściciela przedsiębiorstwa . 
liczane do nich procenty. 23. Ustawy kas zatwierdzane są przez in-

lO. Do funduszu zapasowego zaliczają się: spektora przemysłowego zgodnie z ustawalhi nor
a) te części funduszu pomocy, które na mocy malnemi. Ustawy kas, różniące się zasadniczo od 
ustawy kasy zostały niewypla0one uczestnikom normalnych, zatwierdza minister handlu i prze
kasy, którzy opuścili pracę lub zajęcie w zakla- myslu. 
dzie, i b) procenty od tych sum. 24. W razie likwidacyi kasy oszczędności 

11. Sumy funduszów oszczędnoś l3iowego i po- sumy funduszu oszczędnościowego wypłacają się 
mocy rozliczają się w calości na rachunki osobi- uczestnikom kasy w całości, sumy funduszu po
ste uczestników kasy. mocy wypłacają ·się uczestnikom kasy w tej wy-

12. Suma funduszu oszczrdnościowego, zapi- sokości, do jakiej każdy z nich uzyskał' prawo 
sana w rachunku uczestnika kasy, stanowi jego (art. 14); wszystkie pozostale sumy przelewają się 
własn ość i wypłaca się w calości · przy zupelnem do ogólnopaństwowego kapitału ubezpieczenio
oluszczaniu przez niego pracy lub zajęcia w za- wego. 
k a.dzie. VI. O środkach popierania budowy tanich 

13. Z zapisanej w rachunku uczestnika kasy i zdrowych mieszkań. 
sumy funduszu pomocy przy zupelnem opuszcze
niu przez niego pracy lub zaJęcia w zakładzie 
wypłaca mu się: a) 30°/0 , jeżeli pracowal w za
kładzie z udziałem w kasie najmniej trzy lata, b) 
lOOJo za każdy następny rok powyżej trzech lat. 

14. W razie śmierci uczestnika kasy przy
padające mu z rachunku sumy funduszu oszczęd
nościowego i pomocy wypłacają się jego spadko
biercom prawnym. 

15. Fundusz zapasowy przeznacza się: a) na 
pokrycie mogących okazać się strat kasy i b) na 
wsparcia jednora21owe dla rodzin zmarłych ofi
cyalistów i robotników. 

Sprawa mieszkań robotniczych przedstawia 
obecnie jedną z ważniejszych kwestyi polityki 
socyalnej. Dla moralnego i materyalnego podnie
sienia ludności roboczej jak również dla zapew
nienia jej znośnego istnienia sprawa ta ma nie 
mniej ważne znaczenie praktyczne, niż kwestya 
płacy roboczej i długości czasu roboczego. 

Mieszkania niezamożnych warstw ludności 
szczególnie w większych miastach i ogniskach 
przemysiowych przedstawiają pod każdym wzglę
dem bardzo wiele do życzenia. Braki hygienicz
ne tych mieszkań polegają przedewszystkiem na 
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ich położeniu w domaclt (strychy, sutereny), na 
ich urządzeniu (wysokość pokojów, brak światła 
i t . p.) oraz na ich przepełnieniu mieszkańcami. 
Rezultatem tego są choroby oraz znaczna śmier
telność robotników a szczególnie ich dzieci. 

Warunki moralne bytu robotników w znacz
nym stopniu zależą od ich urządzeń domowych. 
Wspólne zamieszkiwanie obu plci, mieszkanie kil
ku rodzin w jednym pokoju, brak osobnych sy
pialni, ciasnota, niechlujstwo i t. p.-wszystko to 
oddziaływa. na stronę moralną robotników i pro
wadzi do rujnowania życia rodzinnego i ogniska 
domowego. Do braków eko11omicznych należą: 
wysokie komorne, częsta zmiana mieszkai1, znacz
na odleglość ich od fabryk i t. p. 

Ze względu na doniosłe wielce znaczenie 
sprawy mieszkaniowej na stronę fizyczną i mo
ralną robotników w krajach Europy zachodniej do 
rozwiązania tej sprawy skierowane są łączne usi
Łowania inicyatywy prywatnej,•organizacyi spolecz
nych, glównie zarządów miejskich , i państwa. Usilo
wania te mają na celu z jednej strony ogranicze
nie możności korzystania z mieszkań nieodpo
wiednich i s~kodliwych oraz ulepszenie ic.h pod 
względem hygienicznym, z drugiej popieranie i 
ułatwianie budowy mieszkań, odpowiadających 
elementarnym wymaganiom hygieny. 

Jakkol wiek racyollalne prawodawstwo o miesz
k aniach robotniczych należy do dalszej przyszlo
ści, pomimo · to w różnych krajach już obecnie 
istnieje szereg postanowień, okazujących w więk
szym lub mniejszym stopniu popieranie budowy 
mieszkań robotniczych. Do postanowień tych 
należą: l) zwolnienie w części lub w zupelności 
od podatków miejskich, oplat na kanalizacyę, wo
dociągi, oświetlenie jak również rozkładanie tych 
opłat na raty; 2) przyjmowanie przez rząd i za
rządy miejskie gwarancyi pewnego dochodu to
warzystw budowlanych oraz poręczanie ich po
życzek; B) wydawanie pożyczek z oddzielnych 
kapitałów (kas oszczędności, funduszów ubezpie
czeniowych i t. p.) oraz z kapitałów, wytwarza
nych ze specyalnych pożyczek; 4) nabywanie udzia
łów towarzystw budowlanych i zwalnianie ich od 
podatku przemysłowego; 5) przeprowadzanie w 
miejscowościach, przylegających do większych 
miast, ulepszonych środków komunikacyi. 

W szeregu środków podobnego rodzaju za
sługuje na uwagę otwieranie (w Belgii i Francyi) 
specyalnych komitetów mieszkaniowych, które po
siadają inicyatywę prawną okazywania środków 
popierania budowy mieszkań dla robotników. Ko
mitety te organizują specya.lne towarzystwa dla 
budowy tanich i zdrowych mieszkań, oparte na 
zasadach handlowych, lecz nie mające na celu 
otrzymywanie możliwie większych ·dochodów. 
W ustawach tych towarzystw ograniczony jest 
procent zysku od włożonego kapitału. Liczba 
pod.obnego rodzaju towarzystw w Anglii prze
nosi obecnie 3 000. 

Pomimo niezadawalającego wielce w Rosyi 
stanu sprawy mieszkaniowej w większych mia
stach prawodawstwo rosyjskie nie posiada wcale 
postanowień, popierających budowę tanich i zdro
wych mieszkań dla nieposiadających warstw lud
ności. Brak ten należałoby uzupełnić przez two
rzenie w tych miastach, gdzie zachodzi tego po
trzeba, specyalnych komitetów mieszkaniowych 
w składzie przedstawicieli ziemstw, miast, prze
mysłu, robotników oraz instytucyi państwowych 
i prywatnych. Komitety te powinny posiadać 
możność popierania budowy mieszkań dla robot
ników oraz prawo podejmowania starań o wyjed
nywanie różnego rodzaju ulg dla towarzystw bu
dowlanych i osób prywatnych z warunkiem za
dośćuczynienia przez nich tym wymaganiom, któ
re gwarantowałyby taniość i dobroć urządzanych 
mieszkań. 

Z chwilą utworzenia. tego rodzaju komite
tów starania o rozwiązanie sprawy mieszkaniowej 
oraz dalszy rozwój prawodawstwa w tym kierun
ku mógłby być ześrodkowany w rzeczonych ko
mitetrLch, na które mógłby być również włożony 
obowiązek dozoru nad działalnością towarzystw 
budowlanych i osób prywatnych, korzystających 
z jakichkolwiek ulg z tytułu budowy przez nich 
mieszkań robotniczych. W celu zjednoczenia 
działalności miejscowych komitetów mieszkanio-. 
wych przy ministerstwie handlu i przemysłu na
leżałoby utworzyć glówny komitet mieszkaniowy, 
w którym mogły by być ześrodkowane między 
innemi sprawy wspomagania towarzystw budo
wlanych z kapitałów specyalnych, będąeych 
w rozporządzeniu skarbu. 

Projekt r)rawa o środkach popierania 
budowy tanich i zdrowych mieszlwń. 

1. W celu popierania budowy tanich i zdro
wych mieszkań dla nieposiadających warstw lud
ności tworzą się miejscowe i główny komitety 
mieszkaniowe. 

2. Miejscowe komitety mieszkaniowe tworzą 
się z rozporządzenia rządu jak rów11ież na sku
tek starań zebrań ziemskich, zarządów miejskich 
oraz miejscowych instytucyi handlowo-przemy
słowych na zasadzie oddzielnego postanowienia 
ministra handlu i przemysłu, wydawanego po po
rozumieniu z ministrami spraw wewnętrznych 
i skarbu. W postanowieniu o utworzeniu komi
tetu wymienia się miejscowość, na którą rozciąga 
się działalność komitetu, jego skład, sposób wy
bierania członków komitetu (art. 3). termin ich 
pełnomocnictw, sposób prowadzenia spraw w ko
mitecie, formy i terminy skladania sprawozdań. 

s~ Do składu miejsc-owych komitetów miesz
kaniowych należą osoby, wybierane przez ziem
stwa, miasta, pracodawców, towarzystwa ubezpie
czeń robotników, towarzystwa kredytowe i budo
wlane, przedstawiciele instytucyi państwowych 
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mianowani przez odnośnych ministrów, oraz oso
by, których udzial w komitecie może być poży
teczny. 

4. Miejscowe komitety mieszkaniowe mają 
za zadanie: l) określanie warunków, na których 
budowie tanich i zdrowych mieszkai1 mogą być 
dane ulgi, wymienione w art. 7; 2) rozpatrywanie 
starań o danie ulg i skierowywanie tych starań 
do glównego komitetu mieszkaniowego razem ze 
swoją opinią co do warunków, na jakich ulgi te 
moglyby być dane; 3) dozór nad spełnianiem wa
runków, na jakich dane byly ulgi; 4) starania 
ogólne o celowem urządzaniu tanich i zdrowych 
mieszkań oraz dogodnych i tanich środków ko
munikacyi; 5) przyciąganie inicyatywy prywatnej 
i kapitalów do budowy zdrowych i tanich miesz
kań; 6) opracowywanie wymagań hygienicznych 
i innych, dotyczących mieszkań, i przedstawianie 
ich do odnośnych instytucyi; 7) składanie do gŁów
nego komitetu mieszkaniowego corocznych spra
wozdań o stanie sprawy budowy tanich i zdrowych 
mieszkań. 

5. Do czasu zreformowania władz centralnych 
ministerstwa handlu i przemyslu przy tem osiat
niem otwiera się główny komitet mieszkaniowy 
pod przewodnictwem ministra handlu i przemysłu. 
Do składu komitetu należą przedstawiciele tych 
wladz, do których należą mającemi być rozpatry
ne sprawy, oraz przedstawiciele interesowanych 
instytucyi, towarzystw i t. p. 

6. Do zadań głównego komitetu mieszkanio
wego należą: l) opracowywanie warunków zasad
niczych, przy zachowaniu których mogą być da
wane ulgi, dotyczące budowy tanich i zdrowych 
mieszkań; 2) wyszukiwanie źródel, z których mo
głyby być wydawane pożyczki na warunkach 
ulgowych na budowanie tanich i zdrowych miesz
kań; 3) kierunek ogólny działalności komitetów 
miejscowych; 4) decyzya w sprawach, porusza
nych przez komitety miejscowe; 5) rozpatrywanie 
i skierowywanie w porządku ustanowionym sta
rań o danie ulg, dotyczących budowy tanich i 
zdrowych mieszkań, oraz wydawanie opinii co do 
tych starań; 6) urządzanie i zwoływanie zjazdów 
w sprawach mieszkaniowych; 7) rozpatrywanie 
wszelkich innych spraw, dotyczących budowy ta
nich i zdrowych mieszkań. 

7. W celu popierania budowy tanich i zdro
wych mieszkań budującym takowe mogą być da
wane ulgi następujące: l) zwalnianie w zupeluo
ści lub częściowo od różnego rodzaju podatków 
i opłat, pobieranych na korzyść ziemstw i miast; 
dawanie tych ulg zależy od - zebrań ziemskich i 
zarządów miejskich; 2) zwalnianie w zupełności 
lub częściowo od podatku od nieruchomości (art. 
32 ust. o podatkach bezpośrednich, t. V, wyd. r. 
1893), od podatku od kapitałów (art. 435 jak wy
żej), od podatku kupna (art. 182 ust. o podatkach, 
t. V, wyd. r. 1893), od podatku aktowego normy 
wyższej (art. 50, 51 i 54 ustawy stemplowej, 

r. 1900, zb. praw, art. 1674) i od państwowego po
datku przemysłowego (prawo o państwowym podat
lm przemysłowym, N aj wyż ej zatwierdzone d. 
8 czerwca r. 1898); ulgi te na przedstawienie głów
nego komitetu mieszkaniowego dawane są po po
rozumieniu ministrów skarbu, handlu i przemy
Błu oraz kontroli państwowej; 3) wydawanie poży
czek na procent umiarkowany i na ulgowych wa
runkach spłaty. 

8. Wymienione w art. 7 ulgi mogą być da
wane towarzystwom budowlanym, w ustawach 
których wymienio-no wyraźnie, że mają one na 
celu budowę tanich i zdrowych mieszkań oraz 
wydzierżawianie ich nieposiadającym warstwom 
ludności jak również sprzedaż lokatorom i udzia
ło~com. W ustawie powinno być przytem wy
mienione, że zysk właścicieli udziałów nie może 
przenosić 50fo od włożonego kapitału i że przy 
zamknięciu tych towarzystw i likwidacyi ich wła
ściciele udziałów otrzymują należność za udziały 
w sumie, nie przenoszącej ich wartości nominal
nej, a pozostały kapitał przelewa się do oddziel
nego funduszu na budowę tanich i zdrowych 
mieszkań. 

9. Wymienione w art. 7 ulgi mogą być da
wane i innego rodzaju towarzystwom akcyjnym, 
spółkom uraz osobom prywatnym, dającym zobo
wiązanie budowy tanich i zdrowych mieszkań 
na warunkach, zatwierdzanych przez główny ko
mitet mieszkaniowy. 

10. Wymienione postanowienia (ar.t. l - 9) 
dotyczą i takiego rodzaju budowli ogólno publi
cznych (tBatry ludowe, czytelnie, biblioteki i t. p.), 
które nie mają na celu korzyści materyalnych. 

VII. O inspekcyi przemysłowej. 
Inspekcya fabryczna znajduje się w zawia

dywaniu ministerstwa handlu i przemysłu w od
dziale przemyslu; kierunek ogólny nad działalno
ścią inspekcyi oddany jest porozumieniu ministra 
handlu i przemyslu z ministreni spraw· wewnętrz
nych. Na mocy rozkazu N aj wyż s z e g o z 
dnia 12 czerwca r. 1903 inspekcya obowiązana 
jest podlegać również wskazówkom miejscowej 
władzy gubernialnej. 

Do składu inspekcyi fabrycznej należą: 6 in
spektvrów okręgowych, 64 starszych, 193 oddzia
łowych i 10 kandydatów na posadę inspektora 
fabrycznego. 

Inspektorzy okręgowi pelnią obowiązki w 6 
okręgach, obejmujących każdy od 7 do lo guber
nii; pozostali· inspektorzy i kandydaci pełnią obo
wiązki w guberniach i obwodach w liczbie, odpo
wiadającej rozwojowi przemysłu fabrycznego. 

Pod dozorem ogólnym inspekcyi fabrycznej 
znajdują się zakłady fabryczne wszystkich 59 gu
bernii Rosyi Europejskiej i Królestwa Folskiego 
jak również ziemi wojska Dońskiego i 4 gnbernii 
Kaukazu (Bakińskiej, Tyfliskiej, Kutaiskiej i Czar
nomorskiej). 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



M 7. PRZEGL.ĄD GORNICZO-HUTNICZY 211 

Ważniejsze obowiązki inspekcyi fabrycznej 
są obecnie następujące: l) dozór nad wypelnia
niem przez fabrykantów i robotników przepisów, 
określających ich obowiązki i stosunki wzaJemne; 
2) rozpatrywanie, zatwierdzanie i zaświadczanie 
taryf, akordów, cen i przepisów porządku we
wnętrznego, układanych przez zarządy fabryk; 
3) przedsiębranie środków dla zapobiegania spo
rom i nieporozumieniom pomiędzy fabrykantami 
i robotnikami zapomocą badania na miejscu wy
nikłych nieporozumień i dążenia do pogodzenia 
stron; 4) czyn n ości polecające odnośnie do stoso
wania przepisów, wydawanych przez komisyę 
główną, i postanowień obowiązujących, wydawa
nych przez komisye gubernialne, ()raz pilnowanie 
spełniania tych przepisów; 5) dozór nad spełnia
niem postanowień o pracy i nauczaniu nieletnich; 
6) dozór nad spelnianiem postanowień o długości 
i rozkładzie czasu roboczego; 7) dozór nad stoso
waniem Iirawa o wynagrodzeniu robotników, po
szkodowanych skutkiem wypadk6w nieszczęśli
wych w fabrykach i zakładach; oraz udzial bez
pośredni w doprowadzeniu do zgody w tych spra
wach; 8) bliższy i bezpośredni dozór nad spełnia
niem przepisów o kotlach parowych wlącznie z 
dokonywaniem ich prób technicznych; 9) odda
wanie pod sąd winnych pogwałcenia przepisów, 
określających prawa i obowiązki stron odnośnie 
do zawierania umowy najmu oraz regulujących ich 
stosunki wzajemne, jak również przepisów o kot
lach parowych; 10) zbieranie, sprawdzanie i zesta
wianie danych statystyki przemyslowej. 

Spełnianie przez inspekcyę swoich obowiąz
ków odnośnie do stosowania prawa, przepisów i 
instrukcyi pod względem zachowania w fabry
kach i zakładach należnego porządku wykonywa
ne jest przez nią od dnia 12 czerwca r. 1903 pod 
bezpośrednim kierunkiem miejscowej władzy gu
bernialnej i jednocześnie zgodnie ze wskazaniami 
ogólnemi, wydawaneroi przez ministra handlu i 
przemysłu po porozumieniu z ministrem spraw 
wewnętrznych. 

Takie położenie inspekcyi fabrycznej było 
motywowane dążeniem władzy prawodawczej i 
administracyjnej do zabezpieczenia należytego po
rząd ku w fa bry kac h i zakladach za pomocą nor
mowania stosunków pomiędzy pracodawcami i ro
botnikami oraz opieki administracyjnej nad tymi 
stosunkami. 

Z chwilą doprowadzenia ustroju przemysło
wego do stanu, odpowiadającego reformom ogól
nopaństwowym, wprowadzenia swobody strajków 
i związków zawodowych p0mienione normowanie 
stosunków i opieka powinny być, jeżeli nie zu
pełnie, to w każdym razie w znacznym stopniu 
usunięte. 

Wobec wskazanych zmian i uzupełnień praw, 
"?ormujących stosunki pomiędzy przemysłowcami 
1 robotnikami, kompetencya inspekcyi i zakres na
danych jej pełnomocnictw powinny być w znacz-

. nym stopniu zmniejszone. Mianowicie, uprzednie 
zatwierdzanie warunków najmu robotników i za
świadczanie wszelkiego rodzaju dokumentów, do
tyczących najmu robotników, mogłoby być zu
pełnie zaniechane z włożeniem na inspekcyę tyl
ko obowiązku śledzenia, żeby warunki te nie 
sprzeciwiały się obowiązującym prawom. Przy 
takiem postawieniu sprawy dozoru ważniejsze 
obowiązki inspekcyi byłyby sprowadzone do do
żoru nad wypełnianiem tych praw i przepisów, 
których pogwałcenie przewidziane jest w specyal
nych postanowieniach karnych. Tu należą np. 
przepisy, ustanowione w celu ochrony życia i 
zdrowia robotników, jak również przepisy o pra
cy nieletnich, młodzieży i kobiet.. Co się tyczy 
praw i przepisów, których przestrzE>ganie zabez
pieezone jest środkami ogólnymi ochrony sądowej, 
należałoby wyłączyć zupełnie z kompetencyi in
spekcyi dozór nad spełnianiem tego rodzaju prze
pisów. 

Niezależnie od powyższego na insJ?ekcyi bę
dą ciążyły obowiązki cechy polecająceJ odnośnie 
do przestrzegania praw specyalnych, jako to: ubez
pieczenia robotników i t. p. Byłoby zarazem ko
niecznem uregulowanie pośredniczącej działalno
ści inspekcyi przez pozbawienie jej możności od
chylania się w tej roli w jedną lub drugą stronę. 

W tych warunkach bezpośrednie podleganie 
inspekcyi miejscowej władzy gubernialneJ jest nie 
tylko zbyteczne, lecz nawet szkodliwe. 

Tym sposobem ciążące obecnie na inspekcyi 
obowiązki bezpośredniego regulowania stosunków 
wzajemnych pomiędzy pracodawcami i robotnika
mi, t. j . zatwierdzanie i zaświadczanie taryf, 
akordów, cen, przepisów porządku wewnętrzn.ego 
i t. p. byłyby z niej zdjęte. 

Inspekcya byłaby również zwolnioną od obo
wiązków przedsiębrania środków dla zapobiega
nia sporom i nieporozumieniom pomiędzy fabry
kantami i robotnikami przez badanie na miejscu 
wyniklych nieporozumień i doprowadzanie stron 
do pojednania. W tym ostatnim wypadku może 
być dozwolony wyjątek, jeżeli pośrednictwo in
spektora fabrycznego wywołane jest na życzenie 
i prośbę obu stron. 

Wymienione zmniejszenie obecnych obowiąz
ków inspekcyi powinno postawić w więcej nor
malnych warunkach spełnienia przez nią dozoru 
nad przestrzeganiem odpowiednich praw; da ono 
przytern możność rozszerzania dozoru państwo
wego, oprócz fabrycznej, i na inne gałęzi prze
mysłu. 

Należy przytern dodać, że w celu ułatwienia 
dzialalności inspekcyi fabrycznej można byłoby 
odjąć jej obowiązki dozoru technicznego nad kot
larni parowymi i nadać przemysłowcom prawo 
tworzenia specyalnych stowarzyszeń dla dozoru 
nad kotłami parowymi, podobnie jak zrobiono to 
za granicą. 

N a tych samych zasadach należałoby zrefor-
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mować działalność inspekcyi . górniczej i zlać ją 
w jedną instytucyę dozoru fabrycznego pod naz
wą inspekcyi przemysłowej. 

N a zasadzie przytoczonego powyżej w posta
nowieniach o inspekcyi fabrycznej należałoby 
wprowadzić następujące zmiany ogólne: 

l) Inspekcya przemysłowa znajduje się w 
zawiadywaniu ministerstwa handlu i przemysłu i 
jest w takich stosunkach do miejscowej władzy 
gubernialnej, w jakich są względem niej pozosta
li urzędnicy ministerstwa handlu i przemysłu, na
leżący do składu zarządu gubernialnego. 

2) Zatwierdzanie i zaświadczanie taryf, akor
dów, cen, przepisów porządku wewnętrznego i 
pozostałych warunków najmu nie należy do obo
wiązków inspekcyi; wkrada się na nią obowiązek 
tylko dozoru -nad tem, żeby w pomienianych wa
r~n~wch naj.mu robotników nie było 11ic. sprzeci
WiaJącego s1ę prawu. 

3) Na insp~kcyę przemysiową nie może być 
wkładany obow1ązek dozoru nad przestrzeganiem 
takiego rodzaju postanowień prawa, których 
spełnianie zabezpieczone jest środkami ogólnymi 
ochrony sądowej. 

4) Inspekcya przemysłowa zwalnia się od 
obowiązku przedsiębrania środków, mających na 
ce~u zapobiegar.ie spor?~ i niep~>roz~mien~om po· 
m1ędzy pracodawcami 1 robotmkam1, o 1le obie 
strony o to nie proszą. 

5) N a inspekcyi ciąży obowiązek dozoru nad 
takiemi postanowieniami, których przestr:r.eganie 
zabezpieczone jest specyalnymi artykułami kar
nymi ustawy przemysłowej. 

6) Na inspekcyi przemysłowej ciąży obowią
zek zbierania danych statystycznych i dozoru nad 
kotlarni parowymi w tych wypadkach, o ile obo
wiązki te nie są oddane oddzielnym stowarzysze
niom przemysłowców. 

7) Inspekcya fabryczna i górnicza zlewają się 
w jedną instytucyę dozoru. 

8) Skład, prawa i obowiązki miejscowych ko
misyi przemysłowych zmieniają się w zależności 
od tych zmian, jakie będą zrobione w projekto
wanych prawach o ubezpieczeniu robotników, o 
najmie ich, o normowaniu czasu roboczego i t. p. 

9) Sprawy o nakładaniu na przemysłowców 
kar za pogwałcenie przez nich praw fabrycznych 
przechodzą z kompetencyi komisyi fahrycznyeh 
do kompetencyi sądów ogóluych. 

Projekt prawa o inspekcyi 
pt'zetnysłowej. 

l. Inspekcya przemysłowa znajduje się w n
wiadywaniu ministerstwa handlu i przemysłu i 
jest w takich stosunkach do miejscowej władzy 
gubernialnej, w jakich są względem niej pozostali 
urzędnicy ministerstwa: handlu i przemysłu, na
leżący do składu zarządu gubernialnego. 

2. Dla spełniania obowiązków, ciążących na 

inspekcyi przemysłowej, mianowani są w określo
nej etatern ·liczbie rewizorzy przemysłowi, inspek
torzy przemysłowi i pomocnicy inspektorów prze
mysłowych. 

3) Rewizorzy przemysłowi należą · do insty
tucyi centralnych ministerstwa, a inspektorzy prze
mysłowi oraz ich pomocni~y znajdują się w okrę
gach przemysłowych. 

4. W każdym ż okręgów przemysłowych je
den z inspektorów przflmysłowych nosi nazwę i 
pełni obowiązki okręgowego inspektora przemy
słowego. 

5. Określenie liczby i granic okręgów oraz 
obsadzenie w nich ogólnej oznaczonej etatem 
liczby inspektorów przemysłowych i ich pomoc
ników jak również wskazanie dla każdego z nich 
obrębu dzi11.lalnosci i rodzaju spełnianych przez 
nich obowiązków należy do ministra handlu i 
przemysłu. 

6. Stanowiska rewizorów przemysłowych, in
spektorów przemysłowych i ich pomocników ob
sadzane są przez osoby, które ukończył'y wyższe 
zakłady naukowe. Przed mianowanien na sta,no
wiska w inspekcyi przemysłowej wszyscy kandy
daci podlegają osobnemu egzaminowi sposobem i 
podług programów, ustanawianych przez ministra 
handlu i przemysłu. 

7. Na rewizorów przemysłowych wkłada się 
obowiązek dozoru nad ścisłem przestrzeganiem 
przez poznstałych urzędników inspekcyi przemy
słowej ciążących na nich obowiązków. Na okręgo
wych inspektorów przemysłowych wkłada się obo
wiązek niezależnie od obowiązków ogólnych in
spekcyi przemysłowej jednocześnie i kierowanie 
działalnością należących do okręgu urzędników 
inspekcyi. Pornocnicy inspektorów przemysło
wych spełniają swoje obowiązki pod bliższym 
k.ierunkiem inspektorów, przy których znajdują 
s1ę. 

8. Przy okręgowych inspektorach przemy
słowych w okręgach z najwięcej rozwiniętym 
przemysłem znajdują się etatowi sekretarze, któ
rzy zawiadują ich kancelaryami. 

9. Do inspekcyi przemysłowej należy: l) 
dozór nad przestrzeganiem , postanowień o czasie 
roboczym i nad zachowywaniem postanowień obo
wiązujących o środkach, które powinny być przed
siębrane dla ochrony życia, zdrowia i moralności 
robotników podczas pracy oraz w dawanych przez 
zakład mieszkaniach; 2) dozór nad zgodnością z 
prawem przepisów porządku wewnętrznego, taryf, 
akordów i innych dokumentów, określających wa
runki umów najmu; 3) zaświadczanie rozkładów 
czasu roboczego; 4) dozór nad przestrzeganiem 
przez właścicieli zakładów przemysłowych prze
pisów o najmie, wymienionych w art. 4, 9-12, 
14, 16-18, 24 i 34-46 tych przepisów; 5) dozór 
nad przestrzeganiem przepisów o kotłach paro
wych oraz dokonywanie prób tych kotłów; 6) 
wszczynanie spraw sądowych i obwinianie w są-
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dzie winnych przekroczenia postanowień, dozór 
nad przestrzeganiem których ciąży na illSpekcyi 
przemysłowej; 7) zbieranie, sprawdzanie i zesta- . 
wianie danych statystycznych podług formy, 
ustanowionej p1·zez ministerstwo handlu i prze
mysłu; 8) spełnianie obowiązków odnośnie do sto
sowania praw specyalnych, o ile obowiązki te 
wymienione są w tych prawach; 9) na prośbę obu 
stron inspektor przemysłowy ma prawo dokony
wania rozpatrywania pojednawczego sporów i nie
porozumień pomiędzy przemysłowcami i robotni
kami w celu doprowadzenia do zgody. 

10. Wskazów ki szczeO'ółowe odnośnie do obo
wiązków i sposobu działalności urzędników in
spekcyi przemysłowej pomieszczane są w instruk
cyi, wydawanej przez ministra handlu i przemy
słu za: pośrednictwem głównej komisyi przemy
słoweJ. 

11. U~zędni~y inspekcri przemysłowej mają 
prawo zwwdzama zakładow przemysłowych i 
znajdujących się przy nich urządzeń dla robotni
ków jak również przeglądania ksiąg i dokumen
tów, dotyczących najmu robotników. 
_ 12. ~kargi na dzi~łalnoś? i rozporządzenia 
mspekcy1 przemysłoweJ podaJą się w porzadku 
ogólnym podlegania. · 

13 .. Działalność i~spekcyi p~·zemysłowej roz
sz~rz~ ~~ę we wszy~tkiCh. gubermach Rosy i Ettro
peJS~leJ ; w o~:vo~z~e WOJ_sk~ pońskiego i w gu
bęrmMh. J?~kms,kleJ; TyfhskleJ, ~utaiskiej i Czar
n~~orskieJ_J~k rowmeż we wszystkich pozostalyeh 
m1eJSCO~osc1ach ~a~E;azu, . należących przez wpro
wadzeme prawa mmeJszego do składu kaukaskich 
okręgów górnfczy ch, n~ zaląady przemysłu fa
brycznego, gormczego 1 hutmczego z wyjątkiem 
należących _ ~o skarbu i i~stytucyi państwowych. 

14. _M1mste~· l1 ~ncllu 1 _prze~y~łu ma prawo 
wkładam_a spe!mama: obo~1ązkow mspekcyi prze
~ysł?\~eJ na ~uzę~ml_ców msp_ek?yi górniczej jak 
rowmez obow1ązkow mspekcy1 gorniczej na urzęd
ników inspekcyi przemysłowej. 

Projekt prawa o okręgowych komi
syach przentyslowych. 

. 1. ~kręgowe komisye przemysłowe w liczbie 
po Je?-neJ ·w każdym ?kręgu przemysłowym two
rzą s1ę pod przewodmctwem okręgowego inspek
tora przemysłowego z przedstawiciela minister
stwa spraw. ~ewnętrznych: mianowanego przez 
rz~c:zone numsterstwo, po Jednym przedstawicielu 
mieJscowych zarządów miejskiego i ziemskiego 
al?~ odpowiadających im instytucyi samorządu 
mleJscowego z wy~o~u _rzeczonych zarządów i po 
c~t~rec~ prz~ds~aw1c1eh przemysłowców i robot
n.Ikow Jak rowmeż pr~edstawi ciela znajdujących 
Sl~ '!" okręgu zalda~ow skarbowych. Przedsta
~lClele przemysłowcow wybierani są przez orga
mzacy~ ~andlowo-przemysł:owe, a przedstawiciele 
robotmkow przez zarządy kas szpitalnych - na 

zasadzie oddzielnych przepisów, wydawanych przez 
ministra ha n dl u, i przemysłu. 

2. N a posiedzenia ókręgowych komisyi prze
mysłowych mogą być zapraszani dla wyjaśnień 
zawiadowcy zakładów przemysłowych jak rów
nież i inne osoby, których wysłuchanie komisya 
uzna za pożyte~zne . 

3. Do okręgowych komisyi przemysłowych 
n ależy: l) opracowywanie projektów postanowień 
obowiązujących, mających być wydanemi w celu 
przystosowania do warunków miejscowych lub 
wypadków poszczególnych przepisów ogólny ch, 
wydawanych ustanowionym przez prawo trybem, 
o środkach, które powinny być przestrzegane dla 
ochrony życia, zdrowia i moralności robotników 
podczas pracy oraz w dawanych im przez zakła
dy mieszkaniach; 2) spełnianie ·obowiązków wy
mienionych w oddzielnych postanowieniach' pra
wa; 3) rozpatrywanie i opracowywanie przedsta
wień w przedmiocie napotykanych w prakty 
ce trudności stosowania rzeczonych postanowień 
prawa. 

VIII. O sądach przemysłowych. 
. Pr~w1dłowe r?zstrzyganie sporów sądowych, 

wymkaJących pom1ędzy pracodawcami i robotni
kami na gruncie uwowy najmu, przedstawia szcze
g ólne trudności. Opró_cz z~chowywania koniecznych 
form sądowych, pociągaJących za sobą nadmierne 
przedłużanie prowadzenia akcyi sądowej, wszyst
ki~ sprawy, wynikające z umowy najmu, wyma
gaJą od s ądu ogólnego świadomości o takich szcze
góŁach t~chniki i _d~o?ia~gach za_wodowych prze
mysłu, .ze dl~ WYJ_asmema. prawidłowego istoty 
stosunkow naJmU 1 kwesty1 sporu sąd musi ucie
kać się do P?mocy wielu i przy~em różnorodnych 
r~eczo~nawcow: co zup~lme . mepotrzebnie prze
Ciąga 1 podnos~ koszta 1 tak JUŻ skomplikowane
go postępowama sądowego. Tymczasem wszelkie 
sprawy pomiędzy robotnikami i pracodawcami, 
~szczyna?e zwykle ? sumy niewielkie, pr7y bra
KU śr?dkow u .J~dneJ ze stron (robotników). wy
r.:tagaJą sąd_u t~mego. pręd kie&'o i kompetentnego. 

W ym~emone cechy sporo w na gruncie sto
sunkó_w naJmU ze względu na wielką liczbę tego 
rodzaJU spr~w i konieczno~ć prawidłowego ich 
rozstrzygama wobec szybkiego r ozwoju przemy
słu ':ywołały w, Europie zachodniej powstawanie 
oddz1e~nych są~ow spec,Yalnych, zwanych w Niem
czech 1 Austry1 sądami przemysłowymi (Gewer-
begerich te). · 

S_ądy oddzielne, różniące się od sądów og ól
nych 1 slużąc_e ~o. rozstr~ygal!ia sp?rów pomięd7.y 
pracodawcami 1 robotmkam1, naJwcześniej po
wstały w~ Francyi (na mocy, dekretu z r. 1806) 
w pos.tael tak zwanych sądow rzeczoznawców 
( consmls des prudhommes); stąd instytucya ta prze
sz! a do Belgii ; i ęzwaj~aryi a nast~pnie przez pro
Wlncy~ Nadr~nskle, ktore na mocy traktatu Wie
deńskiego odebrane zostały F1,·ancyi, do Niemiec. 
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?-'u ~t?pniow<? na gruncie, przygotowanym przez dów na stosowanie prawa i rozne zjawiska wy
IstmeJąCe od dawn a sądy korporacyjne, instytueye bitne życia przemysłowego, znacznie przez to wy
te szybko przyjęly się i wytworzyły znakomi- jaśnia kwestye i normuje stosunki pomiędzy pra
cie zorganizowaną calość sądów przemysłowych, cą i kapitałem. 
uprawnionych w Niemczech w r.1890 a w Austryi Wychodząc z zasad glównych i dowodów 
w r. 189G. koniecznośc i wprowadzenia sądów przemysłowych 

W ten sposób oprócz Anglii pomieniany typ oraz korzystając z doś wiadczenia i praktyki tego 
sądów przemysłowych jest w Europie zachodniej rodzaju instytucyi w Europie zachodniej szcze
ogólnie uznanym i, rozpowszechnionym rodzajem gólnie w Niemczech, można byłoby zaprojekto
ocldzielnych instytucyi sądowych, które pozyska- wać n astępujące podstawy prawa, mające na celu_ 
ły sympatyę i zaufanie tak r obotników, jako i urzeczywistnienie w Rosyi sądów przemysłowych. 
kapitalistów oraz państwa, pomimo, iż z początku Przede wszystkiem koniacznem jest· pomimo 
przemysłowcy i administracya odczuw ały wzglę - uznania za pożądane wprowadzenie sądów prze
ciem tych sądów pewnego rodzaju podejrzenia i mysłowych zrzeczenie się powszechnego obowiąz
obawv. koweg o wprowadzenia tych instytucyi w różnych 

Przy znacznej różnorodności form urządze- miejscach Rosyi, chociażby w miejscach tych ży
nia sądów przemysłowy ch w różny ch krajach cie przemysłowe było wysoko rozwinięte. Znacz
Europy cechą ich zasadniczą j est udzial w ni ch na liczba tych robotników np. w wielkich fabry
w równej liczbie członków (sędziów, rzeczoznaw- kach, położonych poza obrębem miejse zamiesz
ców), wybranych przez obie strony interesowane, kał:ych, gdzie jest wielu robotników, lecz malo 
t. j. pracodawców i robotników; prezesem przy pracodawców, nie może dać warunków dla pru
rozpatrywaniu spraw jest zwykle osoba niezail!te- widłowej działalności sądów przemysłowych. 
resowana (neutralna), wybierana albo przez sam l Sądy przemysłowe powinny powstać prze
sąd (Francya), albo przez władze samorządu miej - dewszystkiom w większych ogniskach zaludnio
scowego (Ni emcy), albo mianowan a przez cen- nych z rozwiniętą wysoko -działalnością przcmy
tralną, wład zę rządową (Austrya). slową, jak Petersburg , Moskwa, Warszawa, Łódź, 

Dzięki pomienianemu składowi sądów prze- Ryga i t. p. Tu liczny sklad robotników i pra
myslowych z osób , obznajmionych z cechami za- codawców dadzą znaczny kontyngens osób dla 
wodowemi spraw rozpatrywanych, a przytefil lu- pożąd anego wyboru sędziów; tu wobec różnorod
cizi z wyboru, t. j. obdarzonych zaufaniem stron ności gałęzi przemysłu może powstać kilka od
interesowanych, osiąga się przedewszystkiem szyb- działów sądów (rzemieślniczy, przędzalniczy, obra
kość, taniość i _kompetencya postanowień a na- biar1ie metali, handel, przedsiębiorstwa przewo
stępnie wysoka powaga moralna sądu, obdarzone- zowe i t. p.) i każdy oddział może posiadać do
go, jak wykazało doświadczenie, szczegółnem zau- stateczną liczbę zn ających rzecz i godnych wy
faniem i uznanie!ll tak ze strony robotników, ja- boru sędziów, przygotowany ch do prawidlowego
ko i przemysłowców. Będąc sądem równych a pojmowania i decydowania w sprawach, dotyczą
nie mianowanych przez władzę sędziów, skrępo- cych swojej specyalności. Lecz i w wymienio
wanych oprócz teg o formami postępowania sądo- nych miejscowościach pomimo tak dogodnych 
wego, sąd ten posiada dla stron szczegMn e zn a- warunków trudno wymagać natychmiastowego 
cze nie moralne; widząc pośród sędziów swoich wprowadzenia sądów przemysłowych zapomocą 
koleg ów, robotnicy mimowoli unikają i boją się postanowień przymus owych władzy centralnej. 
ich prawidłowego wyroku a przeto nie wszczyna- lnicyatyw a wprowadzenia sądów przemysłowych 
ją spraw nieuzasadnionych; również i przemy- powinria pochodzi ć od władz samorządu ziemskie
słowcy niechętnie ujawniają wobec innych praco- go i miejskiego albo od miejscowych organizacyi 
dawców niesprawiedliwe stosunki swoj e względem przemysłowców lub robotników. T akie postawie
robotników. nie kwestyi pod względem otwier ania sądów prze-

Skutkiem tego zauważono , że w sądach prze- mysłowych stwierdza doświad czenie wielu krajów 
mysiowych załatwienie polubown e spraw, Europy, gdzie sądy te powstawały stopniowo w 
przed r ozpatrywaniem ich publicznie przez różnych miejscowościach i miastach, · kiedy uzna
sędziów wybranych, stanowi większość rezultatów na potrzeba wskazywaną była mianowici~ przez 
sporów, a skargi apelacyjne na postanowienia są- miejscowe instytucye społeczne; odwrotnie w ra
dów przemysłowych do wyższych instancyi sądów zie otwierania tych sądów (Austrya) podług uzna
ogólnych, z któremi sądy przemysłowe, j ako są- nia władzy centralnej na zasadzie istnienia ja
dy pierws-zej instancyi, złączon e są w porządku kichkolwiek cech zewnętrznych, np. liczby ro
ogólnym postępowania sądowego , stanowiąrzadki botników w elanem mieście, często zauważyć się 
st osunkowo objaw. dawalc sztuczne powstawanie tych sądów, cizia-

Ponieważ postanowienia zasadnicze sądów łających tylko na papierze, ponieważ strony albo 
przemysłowych ogłaszają się do wiadomości pu- unikały, albo nie mialy potrzeby korzystania z 
blicznej (Niemcy), przeto praktyka tych sądów, usług powstalego w ten sposób sądu przemysło
ustanawiając w ten sposób jedność pojęć i poglą- wego. Oprócz tego przyciągnięcie wladz samo-
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rządu miejscowego do inicyatywy otwierania są
dów przemysłowych ma jeszcze i tę podstawę, 
że z konieczności na władzach tych (miejskich 
lub ziemskich) powinny ciążyć koszta, wynikają·· 
ce z tytułu utrzymania lokalu dla sąd u i jego 
składu osobistego (prezesa, sędziów, kancelaryi); 
trudno byłoby również powierzyć innej instytu
cyi ułożenie instrukcyi dla otwieranego sądu, 
ułożenie spisu wyborców dla wyboru sędziów ze 
.strony przedsiębiorców i robotników, dokonanie 
wyborów oraz wiele innych przygotowawczych 
czynności organizacyjnych, koniecznych dla pra
widłowej działalności sądów przemysłowych. 

Prezesi sądów przemysłowych oraz ich za
stępcy, których liczba przy znacznej liczbie od
działów sądu dla różnych gałęzi przemysłu po
winna przyna,imniej odpowiadać liczbie oddzia
łów sądu, powinni również być wybierani przez 
zarządy miejskie i ziemskie albo odpowiadające 
im władze samorządu miejscowego z liczby osób, 
posiadających cenzus na sędziów obieralnych. 
Wogóle projektowany ustrój sądów przemysło
wych nie przedstawia przy wprowadzeniu go w 
życie żadnych szczególnych trudności; wy bór 
sędziów pokoju a przeto i prezesów sądów prze
mysłowych przez władze samorządów miejsco
wych nie jest obcy dla prawodawstwa rosyjskie
go i od dawna stosowany jest w życiu; obciąże
nie władz samorządu miejscowego kosztami utrzy
mania sądów przemysłowych ma tę zasadę, że 
sądy rzeczone · zmniejszą liczbę spraw w sądach 
pokoju, utrzymywanych kosztem ziemstw i miast 
i zastąpią niejako mogące ujawnić się po wpro
wadzeniu sądów przemysłowych zmniejszenie po
trzebnej liczby sędziów pokoju w danych mia
stach lub pewnej miejscowości. 

Tym samym władzom samorządów miejsco
wych, z iuicyatywy których otwierają się sądy 
przemysłowe, powinno być powierzane układanie 
ipstrukcyi dla nowootwieranych sądów. Instruk
cye te przedstawiają bardzo ważny akt uzgodnie
nia praw zasadniczych o sądzie przemysłowym z 
cechami miejscowemi życia przemysłowego. W 
instrukcyi między innemi powinny być przewi
dziane następujące kwestye: l) granice kompe
tencyi terytoryalnej otwieranego sądu przemysło
wego; 2) liczba oddziałów sądu zależnie od gałę
zi przemysłu, przedstawiających znaczny rozwój, 
i cech bytu w danej miejscowości; 3) szczegółowe 
J?.rzystosowane do warunków miejscowych okre
slenie prawa wyborczego osób, odpowiadających 
pojęciom o pracodawcach i robotnikach; 4) szcze
gółowy tryb i sposób wyboru sędziów ze strony 
pracodawców i robotników; 5) wysokość wyna
grodzenia sędziów za stratę czasu podczas udzia
łu w posiedzeniach sądowych i t. p. 

Tryb wybierania sędziów (listy, terminy wy
borców, dozór nad prawidłowością wyborów, 
skargi na nieprawidłowość wyborów) jak również 
sposób dokonywania wyborów · (powszechny, po-

dług list, proporcyonalny), włączając do tego 
szczegóły stosowania prawa wyborczego (pleć, 
wiek, czas zamieszkania i t. p.), jako zbyt trudne 
dla ogólnego unormowania prawodawczego, po
winny należeć również do kwestyi, rozstrzyganych 
w instrukcyach dla sądów przemysłowych zależ
nie od warunków miejscowych. Prawo mogłoby 
ograniczyć się tylko na wskazaniu ogólnem, że 
polowa liczby ogólnej sędziów wybiera się przez 
podległych danemu sądowi r0botników i pracują
cych z pozostawieniem więcej szczegółowego roz
winięcia tego wymagania instrukcyom dla każ
dego sądu przemysłowego zależnie od warunków 
miejscowych. 

Wobec takiego postawienia kwestyi na wła
dzy centralnej, ze względu na konieczność bacze
nia przestrzegania praw wogóle, ciążyłby tylko 
dozór ogólny nad prawidłowam powstawaniem 
sądów przemysłowych i ich działalnością, co 
mogłoby być osiągnięte z jednej strony zapomo
eą udzielania pozwolenia na otwarcie w danej 
miejscowości sądu przemysłowego na mocy po
stanowienia, wydawanego przez ministra handlu 
i przemysłu po porozumieniu z ministrem spra
wiedliwości i innymi ministrami odnośnymi, z 
drugiej strony zapomocą zatwierdzania szczegó
łowej instrukeyi dla każdego nowootwieranego 
sąd u przemysłowego I u b zmian w tej iliStrukcyi 
stosownie do wskazówek praktyki, jeżeli o zmiany 
te podejmą starania władze samorządów miejsco
wych. 

Sądy przemyslowe, stanowiąc część ogól
nej organizacyi sądowej państwa, pod względem 
dozoru podlegają wyższym instancyom sądów ogól
nych, a pod względem apelacyi i kasacyi podle
gają odnośnym zjazdom sędziów pokoju lub iz
bom sądowym tego okręgu, w którym znajduje 
się sąd przemysłowy, zależnie od ceny wszczę
tych lub zaskarżonych postanowień sądu prze
mysłowego. Prezesi sądów przemysłowych są 
zrównani i korzystają ze wszystkich ulg i pre
rogatyw, należnych miejscowym sędziom obie
ralnym, i dzi_alają, jako tacy, trybem ustanowio
nym w praw1e. 

Pod względem postępowania sądowego przy 
rozpatrywaniu spraw, wydawaniu i wykonywa
niu wyroków sądy przemysłowe, jako instancye 
niższe sądów przemysłowych, kierują się posta
nowieniami ogólnami ustawy postępowania sądo· 
dowego (art. 51- 184 ust. post. sąd . ), przystoso-
wanego do kolegialnego składu sądu, przyozem 
podczas rozpatrywania spraw konieczny jest w 
równej liczbie udział sędziów ze strony praco
dawców i robotników. Byłoby jednak pożądanem 
zrobienie pewnych zmian w zwykłych formach 
postępowania w sądach pokoju ze względu na 
konie.czność uproszczenia i przyspieszenia prze
biegu akcyi w sądach przemysłowych. W licz
bie takich zmian, wprowadzonych do prawa, po 
winny być: skrócenie · terminów na podanie o po-
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zycyi na wyroki zaoczne, skarg apelacyjnych do wiadomości publicznej (Niemcy). 
i kasacyj_riych jak r~w_ni~ż ułatwienie przy do- Właściwie nie istnieją przeszkody do pow
puszczaniU przedstawiCteh st.ron w sądzie bez stawania sądów polubownych i rozjemczych dla 
składania w takim razie plenipoten cyi formal- rozpatrywania zatarg ów pomiędzy pracodawcami 
nych? o ile pl~nipoten cye tych przedstawicieli i robotnikami i na gruncie prawodawstwa rosyj 
(np. ICh krewm lub koledzy) podług zdania sądu skiego oraz panujących w Rosyi warunków, cze
nie przedstawiają wątpliwoś0i, że rzeczywiście go dowodem służy kilka pomyślnych prób tego 
reprezentują oni strony. rodzaj u w czasach ostatnich. 

Byłoby również poż~danem przed rozpo- Na szczególną uwagę zasługuje próba pra-
częciem rozpatrywania sprawy na posiedzeniu wocławstwa niemieckiflgo zamiany sądów prze
sądu nadać prezesowi prawo dokonywania uprzed- mysłowych na sądy polubowne dla rozpatrywa
niego wysłuchania stron i proponowania im po- nia sporów zbifH'owy ch. W tym wypadku prR
godzenia się, co, jak wskazuje praktyka sądów zes na prośbę jednej ze stron wzywa przedsta
niemieckich, ma bardzo ważne znaczenie i czę- wicieli obu stron i wyznacza im prezesa neutrał
sto prowadzi do celu be.z wnoszenia sprawy na nego; utworzone w ten sposób biuro rozjemcze 
formalne posiedzenie sądu przemysłowego. bada istotę sporu i oglasza zapadłe postanowie-

Na zasadzie doświadczenia Euro-py należy nie, które jest jednak obowiązujące dla stron 
przypuszczać, że sądy przemysłowe osiągają cel w tym tylko razie, o ile strony w przecjągu 
prawidłowego i szybkiego rozstrzygania wynika- pewnego określonego od wydania postanowienia 
Jqcych na gruncie umowy najmu sporów pomię- czasu wyrażą ży czenie poddania się zapadłemu 
dzy przemysłowcami i robotnikami. N a leży jed- postanowieniu sąd u. 
n ak mieć również na względzie, że oprócz tych J e$eli sądy przemysłowe w tej postaci, w 
sporów cechy osobistej byłoby bardzo pożądane jakiej projektowane są w prawie, będą utworzo
i nawet kouieczne zapomocą porozumiei1 pokojo- ne w Rosyi i znajdą zastosowanie, wówczas rnoż
wych uprzedzanie a w razie wybuchnięcia lago- na byłoby nadać im również funk eye sądów roz
dzenie starć zbiorowych pomiędzy pracodawca· jemczych i polubownych w tej mniej więcej po
mi i robotnikarni (t. zw. strajków i bezroboć), staci, w jakiej zrobiono to w prawodawstwie 
wy nikających również najczęściej ~a gruncie niemieckiem. 
umowy najmu. Na mocy przytoczonego powyżej za pod-

Nie zatrzymując się dłużej nad tą bardzo stawę do otwierania w Rosyi sądów przemysło
ważną i obszerną kwestyą, posiadającąjuż swoje wych mogłyby być przyjęte zasady następujące: 
doświadczenie w praworlawstwie wielu państw, l) Dla rozpatrywania spor_ów, powstających 
n ależy jednak zauważyć. że wszelkie propono- na gruncie umowy najmu pomiędzy pracodaw
wane w tych wypadkach środki nie dają pewno- cami i robotnikami, zatrud11ionymi w przemyśle 
ści osiągt1ięcia celu i przystosowania ich w prak- fabryczuym, górniczym i hutniczym ·oraz w 
tyce. przedsiębiorstwach handlowych i przewozowych 

Wszelkie proponowane dotychczas sposoby (drogi żelazne, tramwaje, statki parowe i t. p.), 
wytworzenia instytucyi dla rozpatrywania starć na mocy postanowienia ministra handlu i prze
zbiorowych pomiędzy pracodawcami i robotni- myslu mogą być otwierane sądy przemysłowe 
karni opierają się na sądach polubownych. w miejsco\vościach z rozwiniętym przemysłem 
Wszelkie podobnego rodzaju instytucye składają stosownie do starań , podejmowanych pn>:ez wla
się z przedstawicieli, wybieranych w równej dze samorządu miejscowego. 
liczbie przez obie strony, pod przewodnictwem 2) Granice terytoryalne działalności każde
osoby neutralnej, wybieranej wspólnie albo z go sądu przemysłowego, gałęzi przemysłu, pod
liczby sędziów pm1stwowych IFrancya), albo z legle temu sądowi, liczba jego oddziałów oraz 
liczby czŁonków izb rozjemczych (Anglia), al bo wszelkie przepisy, dotyczące otwarcia sądu, akre
mianowanych przez władzę rządową (N owa Ze- ślane są w oddzielnej dla każdego sądu instruk
landya, Australia). cyi, opracowywanej przez wladze samorządów 

W pewnych wypadkach te izby i sądy są 1 miejscowych i zatwierdzanej przez ministra han
instytucyami staleroi o charakterze państwowym, l dlu i przemysłu po porozumieniu z właściwymi 
wydającerui obowiązujące dla stron postanowie- ministrami. 
nia (Australia), lub obowiązujące o tyle tylko, o 3) Sprawy, podsądne sądowi przemysłowemu. 
ile jest to wymienione w warunkach najmu (An- wyłączone są z kompetertcyi sądów ogólnych. 
glia). Najczęściej jednak instytucye pojednawcze Sądy przemysłowe są instancya.mi niższemi sądu 
są czasowe i powstają w każdym wypadku po- cywilnego i podlegają pod względem dozoru 
szczególnym zatargu; wyroki izb rozjemczych i oraz zaskarżania postanowień odnośnym instan
sądów polubownych mają cechę postanowienia cyom sądowym. Pod względem postępowania 
nieobowiązkowego, działającego tylko drogą na- sądy przemysłowe kierują się ustawami ogólnerui 
cisku moralnego, opartego na sprawiedliwem roz- postępowania sądowego, ustanowionemi dla są
patrzeniu i rozstrzygnięciu sporu, ogłaszanego dów pokoju, z pewnymi wyjątkami i skróceniem 
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terminów zaskarżania postanowień, wymieniony
mi w prawie. 

4) Sąd przemysłowy składa się z prezesa 
i jego zastępców w liczbie nie mniejszej od licz
by oddziałów oraz członków sędziów w liczbie 
11ie mniejszej niż czterech. Prezesi sądów prze
mysłowych oraz ich zastępcy wybierani są przez 
w!adze samorządów miejscowych i zatwierdzani 
na stanowisku przez departament pierwszy sena
tu rządzącego; korzystają oni z praw•slużbowych 
sędziów obieralnych. 

5) Folowa liczby ogólnej sędziów sądu 
przemysłowego wybiera się przez podległych te
mu sądowi robotników. z ich grona, a druga po
łowa wybiera się przez należącyc h do obrębu dane
go sądu pracodawców również ze swojego grona. 

6) Koszta otwarcia i utrzymania sądu prze
mysłowego, o ile nie pokrywają się one z jego 
dochodów, ponoszą samorządy mi~jscowe. 

Proje/et prawa o sądach przem,yslo
wych. 

l. Dla rozstrzygania sporów, wynikających 
z warunków umowy najmu do pracy pomiędzy 
pracodawcami oraz robotnikami i pracującymi w 
zakładach przemysłowych jak również w przed
siębiorstwach handlowych i przewozowych (drogi 
żelazne, tramwaje, statki parowe i t. p.) otwiera
ne są na przytoczonych poniżej zasadach sądy 
przemysłowe. 

2. Sądy przemysłowe otwierane są, o ile 
niema po temu oddzielnych przeszkód, w miarę 
okaz1:1nia się rzeczywistej ich potrzeby, na sim
tek starań zarządów miejskich i ziemskich oraz 
organizacyi handlowo-przemysłowych . Wymie
nione władze samorządów miejscowych układają 
projekty instrukcyi dla otwieranych sądów prze
mysłowych. 

3. Każdy sąd przemysłowy otwiera się na 
mocy oddzielnego postanowienia ministra handlu 
i przemysłu, wydawanego po porozumieniu z 
ministrem sprawiedliwości i innymi w l aści wy mi 
ministrami. Postanowienie to powinno zawierać 
instrukcyę dla sądu. Zmiana instrukcyi dla sądu 
dokonuje się w ten sam sposób, jak i otwieranie 
sadu. 

· 4. Dla każdego sądu przemysłowego przed-
mioty jego kompetencyi mogą być podług in
strukcyi ograniczone albo pewneroi określon eroi 
gałęziami przemysłu, albo określonymi rodzajami 
przedsiębiorstw, znajdujących się w obrębie 
miejscowości, dla której sąd zostal otwarty. 

5. W razie różnorodności gałęzi przemysłu 
lub handlu, podległych sądowi przemysłowemu, 
może on mieć kilka oddziałów, których zakres 
działania zależnie od rodzaju spraw powinien 
być określony w instrukcyi dla sądu. 

6. Do zakresu działania sądów przemysło
wych należą sprawy: l) o rozpoczynaniu, trwaniu 

lub zrywaniu stosunków umowy najmu do pracy; 
2) o wypełnianiu przez strony obowiązków, wy
pływających z umowy najmu; 3) o wydawaniu, 
wręczaniu i treści zaświadczeń, dokumentów, 
książeczek zarobkowych ksiąg, rachunków i t. p.; 
4) o wynagrodzeniu za straty, powstale skutkiem 
niewypełniania obowiązków, wyplywająeych z 
umowy najmu, i w tej liczbie za straty, powstale 
skutkiem nieterminowej wypłaty zarobku, nie
prawidłowych potrąceń i t. p.; 5) spory, powsta
le pomiędzy robotnikami jednego i tego samego 
pracodawcy z tytułu umów o przyjęcie Pa siebie 
roboty wspólnie. 

7. Sprawy, podsądne sądowi przemysłowe
mu, wyłączone są z kompetencyi sądów ogólnych. 

8. Podsądność d a uej sprawy sądowi prze
mysłowemu określa się przez ten ostatni. Zapad
le poprzednio postanowienia sądów ogólnych o 
posądności sprawy sądowi przemysłowemu mają 
dla niego moc obowiązującą. 

9. Do liczby pracodawców, podsądnych są
dom przemyslowyro w sprawach, wymieniouych 
w art. 6, mogą być zaliczeni właściciele zalda
dów (lub przemysłowcy samodzielni), którzy w 
przeciągu calego roku lub w przeciągu oznaczo
nego okresu w roku mają przynajmniej jednego 
wynajętego robotnika. Z pracodawcami w sensie 
l'rawa niniejszego zrówn a ni są zastępcy właści
cieli, upełnomocnieni przez tych ostatnich do za
wiadyw ania calem przedsiębiorstwem lub okre
śloną jego częścią, o ile nie należą oni do liczby 
pracujących na zasadzie postanowienia, przyto
czonego w art. 10. 

10. Do liczby robotników i pracujących, 
podległych sądom przemysłowym, mogą być za
liczane wszystkie osoby, wyn ajęte dla wykony
wania pracy w zakł'adzie lub przedsiębiorstwie, 
jak również wynajmowani techniC;y, dozor cy, za
wiadujący robotami, i handlowcy, których roczne 
utrzymanie nie przenosi 2000 rubli. Do kompe
tencyi sądów przemysłowych mogą być z~ l i 0zane 
spory w kwestyach, wymienionych w art. li, po
między pracodawcami i takimi robotnikami, któ
rzy wynajęci są dla obrabiania lub przerabiania 
materyałów albo przedmiotów u siebie w do
mu. 

11. Granice okręgu sądu przemysłowego 
jak również jego kompetencya (art. 4-16) oraz 
jego oddziałów podlegają ścislernu określeniu w 
instrukcyi (art. 2). 

12. Sąd przemysłowy składa się z prezesa 
i przynajmniej czterech członków sędziów. W 
składzie sądów przemysłowych, mających kilka 
oddziałów, mo::e być kilku zastępców prezesa. 
Przy sądzie zn ajduje się sekretarz i kan celarya. 

13. Prezesi sądów przemysłowych i i ch za
stępcy wybierani są przez zarządy miejskie i 
ziemskie orazodpowiadające im władze samorządów 
miejscowych z liczby osób, którzy mają przyn'ł
mniej 25 lat \\ieku i otrzymali wykształcenie 
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w wyższych albo średnich zakładach naukowych lub dla każdego sądu. Pod względem służbowym 
złożyli odpowiedni egzamin albo też zajmowali w prezesi sądów przemysłowych i ich zastępcy ko
przeci~gu przynaj.mniej trze?h lat tak~e stanowiska, rzystają ze wszystkich praw i prerogatyw urzęd
na ktorych mogh nabyć WiadomośCI praktyczne ników dekasteryi sądowych na stanowisku sędziów 
w prowadzen~u spraw (por. p. l i 2 art. 19 i pokoju (art. 235-247 urz. inst. sąd.). 
p. 38-40 urz. mst. sąd.). Wymienione osoby za- 20. Sędziowie sądu przemysłowego z tytu
twierdzane są na stanowiskach przez pierwszy lu tego stanowiska nie otrzymują żadnej pen
departament senatu. W razie braku osób, czy- syi, lecz wypłaca im się za każde posiedzenie, w 
niący zadość wymienionym wymagańiom, nie- którem przyjmowali udział, określone w instruk
doszlych wyborów oraz wyjścia prezesów sądów cyi dla sądu wynagrodzenie za czas, stracony na 
przemysłowych spełnianie ich obowiązków może posiedzenie; oprócz tego mają oni prawo żądać 
być powierzone miejscowym sędziom pokoju na zwrotu koszUlw podróży podług określonych w 
przedstawienie ministra sprawiedliwości, zatwier- r instrukcyi norm. Nie wolno zrzekać się wyna-
dzane przez clepartamelit pierwszy senatu. grodzenia za czas, stracony na posiedzenia. 

. 14. ~rez.esi i. ich zastępcy nie mogą być 21. Wydatki, połączone z otwarciem i utrzy-
mianowam am z hczby pracodawców (art. 9), am mywaniE>m sądów przemysłowych, o ile nie pokry
z liczby robotników i pracujących (art. 10). waj.1 ich dochody sądu (art. 22), ponoszą miasta 

15. Po!owa liczby ogólnej sędziów sądu. i ziemstwa oraz organizacye handlowo-przemy
przemysłowego wybiera się przez podległych te- slowe ty0h miejscowości, w których otwierane 
mu sądowi robotników i pracujących ze swojego są sądy przemysłowe. 
grona, druga poł~wa .wybiera się przez należą- 22. Dochody sądu przemysłowego (art. 21) 
0ych do obrębu cizialama tegoż sądu pracoda w- stanowią opłaty, koszta sądowe oraz kary, po
ców również ze swojego grona. Wybory do- biera.ne w ustanowionej w prawie wysokości. Do
konywane są na termin nie mniej•zy od jednego chody te wpływają na korzyść tych instytucyi,. 
roku i nie większy od pięciu lat. których kosztem utrzymywany jest sąd przemy-

16. Na s.ędziów sądu przemysłowego nie słowy. 
mogą ~yć wybi.eran.i: l) osoby płci żeńskiej; 2) U w ag a. W ustawie może być zawarte po
poddam zagraniczn.I; 3) osoby, nie mające 25 lat stanowienie ozupelnem zwolnieniu od oplat i kosz
wieku; 4) osoby, nie umiejące czytać i _pisać po tów sądowych w sprawach, zakończonych poko
rosyjsku; 5) . osob~, z.n~jdujące ~ię pod śledztwem jowo przed rozpatrywaniem w sądzie z udziałem 
lub ·sądem, Jak rowmez podlegh za przestępstwa sędziów ze strony pracodawców i robotników 
na mocy wyroków sądowych karze więzieniem ( 25) 
lub większej, oraz ci, którzy, będąc oddani pod art. · 
sąd za przestępstwa, pociągające za sobą takież 23. Podczas rozpatrywania spraw obowiąz
kary, nie byli uniewinnieni sądownie; o) osoby, kowo powinni przyjmować udział w równej licz
wykluczone sądownie z urzędowania- lub z du- bie sędziowie pracodawcy i sędziowie robotnicy. 
chowieństwa za przestępstwa, albo· z grona sto- 24. Sądy przemysłowe przy rozpatrywaniu 
warzyszeń i zgromadzei1 szlacheckich na mocy spraw kierują się, o ilo w tym przedmiocie nie
wyroków tych instytucyi, do których należeli; ma oddzielnych wskazówek w prawie, posta-
7) osoby, ogł~sz~ne ja~o dłużnicy niewyplacalni; nowieniami ustawy postępowania sądowego cy-
8) osoby, znaJdUJąCe się pod opieką za rozrzut- wilnego dla sądów pokoju (art. 5.1-184 ust. post. 
ność; 9) osoby, mieszkające mniej niż rok w ok- sąd. cyw.) ze zmianami następującemi: l) termin 
ręgu sądu przemysłowego. na podanie opozycyi na wyrok zaoczny skraca 

17. Sposób wyboru sędziów sądu przemy- się do 4 dni; 2) termin na podanie skargi apela
slowago oraz warunki szczegółowe, którym win- cyjnej i kasacyjnej w przedmiocie wydanego wy
ni czynić zadość wyborcy, określa się dokladnie roku skraca się do 10 dni; 3) pełnomocnikami 
w instrukcyi dla sądu. stron w sądzie mogą być krewni oraz blizcy 

18. Stanowisko sędziego sądu przemysłowe- strony, chociażby nie posiadali oni plenipotencyi 
go należy do honorowych. Wybrany na to sta- formalnych, o ile sąd nie napotka wątpliwości od
nowisko m?że zrzec się go z przyczyn następu- nośnie do pełnomocnictw przybyłych do sądu_ 
jących: l) Jeżeli ma powyżej 60 lat wieku; 2) je- przedstawicieli. 
żeli cierpi. na braki fizyczne lub choroby, prze- 25. Pierwsze rozpatrywanie sprawy może 
szkadzające pełnieniu obowiązków . sędziego; 3) odbywać się bez udziału sędziów sądu przemy
jeżeli byl już sędzią sądu przemysłowego bez slowego przez samego prezesa, który robi próby 
przerwy w przeciągu 3 lat; 4) jeżeli mieszka po- pogodzenia stron i w wypadkach odnośnych czy
za okręgiem sądu. ni postanowienia o podsądności sprawy lub umo-

19. Prezesi sądów przemysłowych, ich za- rzeni'u jej skutkiem pogodzenia się; w razie nie
stępcy, sekretarze i pozostali urzędnicy kancela- osiągnięcia zgody sprawa idzie do rozpatrzenia na 
ryi sądów rzeczonych otrzymują pensye podług posiedzenie sądu z udziałem sędziów. 
oddzielnego etatu, przytaczanego w instrukcyi 26. W sprawach o sumy, nie przenoszące-
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30 rubli, sądy przemysłowe wydają decyzye osta- się sąd przemysłowy, zależnie od sumy powódz
teczne. twa i podsądności pomienianym apelacyjnym in-

27. Skargi apelacyjne na decyzye sądów stancyom sądowym, które w przedmiocie tych 
przemysłowych oraz prośby o skasowanie trybem skarg wydają decyzye ostateczne. 
kasacyjnym decyzyi ostatecznych rzeczonych są- 28. Pod względem dozoru sądy przemysło
dów podają się do odnośnych sądów pokoju lub we podlegają na zasadach ogólnych wyższym in
odpowiadających im instytucyi sądowych albo l stancyom sądowym, wymienionym w prawie (art. 
izb sądowych tego okręgu, w którym znajduje 249-295 ust. inst. sąd.). 

Notatki o piecaeh martenowskich na Śląsku Górnym. 
Bogate pokłady doskonalGgo węgla kamien

nego a zwłaszcza węgla, nadającego się do kokso
wania, oraz złoża rudy żelaznej miejscowej i łat
wość dowozu rud szwedzkich- oto warunki przy
rodzone, dzięki którym powstal przemysł żelazny 
na Śląsku Górnym. 

Zrazu, jak wszędzie, wytwarzano żelazo spa
walne, fryszerskie i pudlowe. Wynalazek BEssE
MERA znalazł bardzo prędko zastosowai!ie i na 
Śląsku.*) Po raz pierwszy żelazo zlewne zostało 
tu otrzymane w roku 1865, w którym to rok11 26 
stycznia w Hucie Królewskiej puszczona. była w 
bieg pierwsza gruszka 5-tonnowa o zaprawie kwa
śnej. W roku 1884 w ]'riedenshiitte zaczęto wy
rabiać ż2lazo podług sposobu THOMASA-GILCHHISTA. 
Wymienione dwa zakłady dotąd otrzymują żela
zo w gruszkach, ale też one jedne tylko. Nato
miast rozwinęła się olb1;zymio przeróbka surowca 
w piecach SIEMENs-MARTINA, które widzimy obec
nie we wszystkich niemal hutach górnośląskich. 
Zapoczątkowanie przypadło w udziale zakładom 
w Borsigwerku, które w roku 1872 puściły w bieg 
pierwszy piec o pojemności 4 t na zaprawie kwaś
nej. Z biegiem czasu zaczęto coraz bardziej prze
chodzić na zaprawę zasadową, obecnie tylko parę 
małych pieców martenowskich, idących na odle
wy, ma spody kwaśne. 

O rozwoju procesu martenowskiego mogą 
dać pojęci,e liczby następujące: w r. 1890 otrzy
mano na Sląsku Górnym z pieców martenowskich 
64 000 t; w roku 1903-320 000 t, wytwórczość za
tem wzrosła o 400%; w tym samym okresie ilość 
żelaza, przerobionego w gruszkach, wzrosła ze 
107 000 t do 264 000 t, czyli o 147%. Obecnie, 
pomimo znacznego jeszcze rozpowszechnienia pie
ców pudlowych, przeważna część żelaza wytwa
rzana jest w piecach martenowskich. 

Komunikacya wodna, koleje, rozszerzenie się 
rynku zbytu na świat cały, szereg innych sprzy
jających czynników - wszystko to prowadziło do 
coi·az świetniejszego rozwoju zakładów. Ogromne 
wreszcie znaczenie mają z jednej strony zalety 

*) Stahl und Eisen, r. lOOł, ~ ·1!4., str. 1418. 

robotnika: wrodzona pojętność polska i małe wy
magania przy pracowitości i kulturze, przejętej 
od Niemców, z drugiej rzutkość i śmiałość prze
mysłowców, którzy nie wahają się wydawać znacz
ne sumy na nowe, niewypróbowane jeszcze, urzą
dzenia, wiedząc, że się to im stokrotnie z czasem 
opłaci nawet przy chwilowem niepowodzeniu. 

Ta cecha przemysłu tutejszego zauważyć się 
daje zwłaszcza w dziedzinie procesu martenow
skiego. My pierwsi (Huta Bankowa) zaczęliśmy 
wytwarzać żelazo martenowskie na spodzie zasa
dowym. Ale, jakby syci chwały, spoczęliśmy 
na laurach i daliśmy się znacznie wyprzedzić 
Niemcom, którzy niegdyś od nas uczyli się, a 
obecnie mogą i powinni być naszymi nauczy
cielami. 

W naszero piśmiennictwie technicznem bar
dzo rzadko sp,otkać można wzmianki o przemyśle 
żelaznym na Sląsku Górnym, pomimo iż prze
mysł ten powinien nas obchodzić jeżeli już nie z 
powodu współzawodnictwa obecnego, a zwłaszcza 
w niedalekiej być może przyszłości, to w każdym 
razie ze względu na swój olbrzymi rozwój oraz 
ze względu na po.otępy w technice i organizacyi 
pracy, jakie tam widzimy. 

By zapełnić choć w części lukę, pod;1.ię te 
spostrzeżenia, poczy"nione w czasie wycieczki do 
Górnośląskiego okręgu przemysłowego. 

Dzięki . listom polecającym p . MARTINA Bo
CKERA, głównego dyn~ktora Friedenshiitte, i dzięki 
uprzejmości poszczególnych zakładów, moglem 
wraz z kolegą EDwARDEM PEPLowskim zwiedzić, 
między innymi, następujące zakłady, wyrabiają0e 
żelazo martenowskie, jako materyal do dalszej 
przeróbki (nie zaś odlewnie stalowe): 

l. Borsigwerk własność firmy berlińskiej A . 
Borsig, obok Zabrza. 

2. Bismarckhiitte Towarzystwa "Aktiengesell
schaft fiir Eisenhiittenberieb Bismarckhiitte", 
pod Świętochłowicami. 

3. Huta Królewska i 
4. Laurahiitte, zakłady Towarzystwa "V erei

nigte Konigs- und Laurahiitte, Aktiengesellschaft 
fiir Bergbau und Hiittenbetrieb." 
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5 . . Friedenshiitte Tow;:trzystwa "Oberschlesi- Wszystkie piece, które przy nas były w bu-
sche Ęisenbahn-Bedarfs-Aktiengesellschaft"-przy dowie, obecnie są już niewątpliwie puszczone w 
stacyi Morgenroth. bieg. 

6. Bethlen-Falvahiitte Towarzystwa "Eisen Jedne tylko zakłady Hubertu~hiitte wytw~-
und S~ahl w er~ _Bet~1le.n- .E'alvahiitte Aktieugesell- :zają w~ łącznie żelazo m_arten(~wshe . W szystk1e 
schaft , dawmeJ ks1ęc1a Henckel v. Donnersmarck, mne maJą przedewszysthem p1ece pudlowe, cza
w Sw}ętoc~lowiC.~ch. . sami po czterdzieści_ i wię?ej, jak np. Huta Kró-

l. Ba1ldonhutte Towarzystwa "Oberschles1- lewska, I.Jaurahiitte 1 Bors1gwerk. Pozatem Huta 
sche Eisen-Industrie, Aktiengesellschaft fiir Berg- Królewska ma dwie gruszki tomasowskie i jedną 
hau und H_iitte~betrieb",. tuż pod Katowicami. 

1 

b~semerowską, Frieda_nsh~tte . ~ięć tomasowskich. 
8. Juhenhutte tegoz Towarzystwa obok sta- B1smarckhiitte wyrabia rowmez stal tyglową. 

cyi Bobrek niedaleko Bytomia. 
9. Huldschinskv'sche Hiittenwerke zakład v Materyaty surowe. 

firmy "Huldschinsky i Synowie" w Gliwicach, W ę g i e l. Położone w środku. Śląskiego 
nabyte obecnie przez Towarzystwo Friedenshiitte. zagłębia węglowego h~1ty _żelazne maJą p~d do

lO. Hubertushiithl Towarzystwa "Kattowi- statkiem znakomitego 1 tamego węgla kamienne
tzer Aktiengesellschaft fiir Bergbau und Eisen- go. We wschodniej części Sląska Górnego oho~ 
hiittenbetrieb" obok Łagie\vnik pod Bytomie1n. Mysłowic i · wogóle w górnych pokładach znaJ-

Przy jedno lub najwyżej dwudniowem oglą- duje się węgiel.suchy (Sandkohle) ~ długim plo
daniu każdego zakładu nie mogliśmy wyrobić so- mieniu i 0 wielkiej zawartości częśc1 lotnych, do
bie należytego pojęcia o sprawności tego lub owe- chodzącej do 40% i zawartość popiołu nie przeno
go urządzenia; nie mogliśmy również, rzecz pro- si zwykle 7%. Węgiel ten idzie, jako paliwo, 
sta, otrzymać danych natury ekonomicznej, to wprost na raszty pod kotłami, przy piecach pud
też riotatki niniejsze dają tylko materyałsurowy, }owych i t. d., znajduje on te~ głównie zastoso
krytyka zaś jego może być oparta tylko na wanie w generatorach przy p1ecach martenow
teoryi lub co najwyżej na slowach techników skich. 
oprowadzających, źródle niekoniecznie pewnem W miarę posuwania się ku zachodowi w 
i wiaragodnem w danych warunkach. stronę Zabrza i wgłąb ku J:><?ldadom dol~ym 

Co się tyczy rysunków, są to przeważnie spotyka s i ę w'ęgle coraz bardzieJ tłuste, nadaJące 
szkice odręczne, zatem wykonane bez zachowania się do koksowania. 
doklad u ej skali i dające pojęcie tylko o zasadzie 
tego lub innego przyrządu. Z drugiej znowu Prawie wszystkie zakłady mają własne ko
strony nie uważam się za upoważnionego do poda- palnie, położone tuż przy fabrykach, częst? naw~t 
wa.nia szczegółowych vv·ymiarów tam, gdzie mi na terytoryurn fabrycznem, jak np. w _Hu?Ie Kro
się je wydostać udało. lewskiej i w niektórych_ in_nyc11; ur~b1ame _w~gla 

Liczbę pieców w stalowniach martenowskich je3t tu bardzo łatwe dz1ęh znaczneJ grubosc1 po
wymienionych powyżej zakładów j ak o też jedno- 'kładów; zapasy węgla olbrzymie, więc też cen,y 
razową wytwórczość każdego pieca podaję w ta- są bardzo nizkie i zakłady, jak zobaczymy daleJ. 
bJicy I-ej . nie usiłują wcale robić oszczędności na paliwie. 

Tablica I. 

Pie,. e w biAgu 

ZaJdady Liczba l Tonny 

Borsigwerk, stara s ta-
4 15 lowma 

nowa stalownia 4 20 
" 4 19-20 Bismarckhiitte 

Huta Królewska stara 
4 14 stalownia 

nowa stalownia 2 33 
" 2 10-14 Laurahiitte 

Friedenshiitte 2 16 
Bethlen-Falva 2 18 
Baildonhiitte . 4 15-19 
J ulienhiitte 
Huldschinsky . 3 14-18 
Hubertushiitte 2 22 -

.ltazem 33 l 

l Piece w bu-
Jowie 

l Liczba[ Tonny 

l 33 

l 25 

3 35 

- --
" u 

że l a s t w o. Jak stalownie besemerowskie 
tak i pudlingarnie, wytw~rzając _znaczne ma~y ~e
laza, nie spotrzebowywuJą prawie wcale obcmkow 
walcownianych i różnych odpadków, otrzymywa
nych przy laniu, lejów, korzeni w cegłach syfo
nowych i t. p . Niewątpliwie ,pewna część ob?in~· 
ków pudlowych ulega powtornemu spawam~ 1 
daje się w ten sposób zużytkować bezpośredn~o. 
Również i obcinki żelaza zlewnego w bardzo me
znacznej zresztą ilości można przetapiać w grusz
kach kosztem nadmiernego gorąca met.alu. Pozo
stała naj większa ich ?zęść może być Je~nak zu
żytkowana tylko w p1ecach martenowskich. 

Z drugiej znowu strony, dzięki g~stej sieci 
kolejowej i wogóle znacznemu S)?ożycm że~aza, 
fabryki mają możność nabywama starego zela
stwa w wielkich ilościach i to po cenach, niż
szych od cen surowca. 

(c. d. n.) 
Wtady slaw Choros.zewsld. 
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. 
WYKAZ ILOSCI WĘGLA, 

wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w sierpniu r. 1906. 

--

Rok 1905 l Rok 1906 W r. 1906 wysłano węgla wię-
cej ( +) albo mniej(-), niż 

w Y s J, A N o w .Ę u- " A w roku 1905 

Nazwa \V 1niesią.cn Od początku roku W miesią.cu Od pocz.,.tku roku l sierpniu do 31 sierpnia sierpniu do 31 sierpnia 

kopalni 

Droga telazna 
Wmzawsku-Wiadaóska 

.Niwka 
Mortimer . 
Milowice . 
Hrabia .Hanl\r<l 
!'ary t 
Kazimierz i li1eJikR 
Satoun 
Ozela<l>! 
Flora. 
Jan 
Autoni 
Mikołaj i !Cranciszok . . 
Matylda 
Reden. 
Grodziec ll 
Strzy!owice 
Jakób. 
Flot"' Uucl9lf 
Andr,~ej 
He1ena 
Wańczyków 

Al w jun. 

Grodziec l 
.Nierad n 
Kata1·zyna 

Jto.zem . 

Droga talam 
Nadwiślańska 

.Niwlca. 
Mortim er 
Hrabia. lton r\l'cl 
Pnry~ 

Kazimie1·z 
łteden 

Andrzej 
Helena 
Matylda 
Jakó b. 
Wańczyków 

R azem. 

W ogóle 

l "'"» "' :0 / l~ g en o »""'"" 
~ ""o &:;~'l'< 

--
w 

2 199 8& 
1 353 52 
2723 105 
2:184 92 
2 059 79 
1 3:19 52 
3U5 1~5 
2 940 113 
1449 56 
- -
:!71 H 

55 2 
1łi 1 
:!0 1 

f> H 21 
110 4 

il4 1 
117 4 

30 

l 
1 

- -
- -

l 40 1 
7 o 

:{O .t l 12 
97 l 4 

l 21456 l 825 

l 
955 37 
375 H 
!Hl 3;J 
828 32 
fi:{!J 24 

94 4 
:;o 1 
- ~ 

3846 l~ 
2f> 302 l 973 

"' ~·~ » .. 
~ ~·~ ~ :0 .. .. 
o »""'o o 

;s: ., "" ~ '-4 ce .o 
~"" 

A G o N 

12 029 62 1482 
9 9i6 51 l 140 

14075 73 2 0::.9 
14 970 77 2 477 
l1 002 57 1 7ł1 
11629 60 1 949 
23 462 121 2 963 
16 735 86 2 744 

9101 47 1 228 
1 488 8 16:{ 
2 348 J2 577 

398 2 43 
35 o 26 

454 2 -
2 740 14 1 353 

167 1 -
535 3 134 

1313 7 1!13 
139 1 -
- - 26 
- - -
2'l2 1 26 
110 o 39 

2 331) 12 275 
90-l 5 123 

136 162 702 20 761 

5 7n 3 30 91& 
2-ll!l 13 611 
,, 781 30 l 327 
4 łi 88 24 1 2& l 
7 216 37 1 :100 
4~3 2 -
283 l -
- - -

781 
- l 

o 

266ł1 l 137 i) 40-l 

-
162 803 l 839 2616;) 

W sierpniu r. 1906 przypadało do podzia
łu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 
900 wagonów drogi żel. Warszawsko - Wiedeń
skiej na dzień roboczy, a na cn.~y miesiąc 

~-~~ ce .... o 
~"o 
>,"CC"" 
".o o 
~"" 

ó w 

57 
44 
79 
95 
67 
7fl 

115 
106 

47 
6 

22 
2 
1 

-
52 
-

5 
7 

-
1 

-
1 
1 

11 
5 

l 799 

l 

35 
24 
f> t 
48 
50 
-
-
-

l 

l 
208 

11 007 

.. 
:0 
!:< o 
~ 

14 040 
9 671 

15 090 
18 449 
15 663 
15 256 
23 919 
20 677 
11537 

:167 
4218 

516 
204 
618 

7 920 
4 

900 
1 663 

1:l6 
298 
127 
217 
432 

1 963 
!ln3 

164 8:!8 l 

l 
fi \}.1,2 l 
3 683 1 
7 680 
7&P5 
7 904 

:!14 
250 
-

14 
38 
3 

33 72~ 

W miesiącu V\~ okresie czasu 
~·~ » od początku roku 
g.·;~ sierpniu do 31 sierpnia 
~'dj 
".o o 
~"" 

wagonów j % wagonów j % 

71 - 717 -
49 - 213 -
77 - 664 -
9ł + 93 + 
79 - 318 -
77 + 590 + 121 - 282 -

105 - 196 -
59 - 221 -

2 t 163 + 
21 206 + ;{ - 12 -

1 + 10 + 
3 - 20 -

40 + R09 + o - 110 -
5 + 100 + 
8 + 76 1 + 
1 - 30 1-
2 + 26 + 
1 - l 

1 - 14'-
2 + 3i 

1+ 
10 - 29 !-

5 + 2o + 

837 - 695 1-

30 - 40 -
19 + 2::l6 + 
39 + 416 + 
40 + 423 + 
40 + 661 + 
2 - 94 -
l - :w -

-
o l -

~ r-
171 + 1558 + 

33 + 2 011 + 
16 - 305 -
24 + t otr-. t 4 t 3 479 
15 4 661 + 
43 j 3 627 + 

9 457 t 7 3 942 
t& 2 436 + - - 1121 -
56 

t 
l 870 + 22 118 + 

62 169 t 100 164 
149 5 180 
100 - 163 -
294 + 365 t 65 + 350 
100 - 13 -
- + 298t + 
- + 127 + 
35 - 5 -

457 + 322 + 10 - 367 -
'ł7 + 49 + 

3 + 286661+ 

4 t 64 
46 + 
51 + 

103 + 
100 -
100 -
-
-l+ 
100 1-- + 

41 + 

l 

189 1 t 1 26! 
1 89!1 + 
3 207 t 688 

109 -
3:1 -

-
14 + 
40 1-
3 + 

7082 + 

17 
3 
7 

23 
42 
31 

2 
24 
27 
75 
80 
31) 

483 
36 

189 
97 
68 
27 

9 
-
-

2 
293 
16 

5 

21 

3 
52 
33 
68 
10 
26 
12 
-
51 

127 

----1---·---- ---
19855 1 1008 + 863 + 3 + 35748 + 22 

23 266 wagonów. Z liczby tej kopalnie od wolały 
569 wagonów, winny były przeto otrzymać 
22 687 wagonów. Droga 7-elazna podstawiła 
20 570 wagonów czyli 791 wagonów na dzień ro-
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boczy, a przeto o 2117 wagonów, czyli o 9°/0 czyli 61 wagonów na dzień roboczy, a przeto o 
mniej, niż kopalnie winny były otrzymać. Oprócz 339 wagonów czyli o 18% mniej, niż przypada
tego droga żelazna podstawiła kopalniom ponad lo z podziału. 
normę 704 wagony austryackie. W sierpniu r. 1906 kopalnie wysłały do War· 

W sierpniu r. 1906-go przypadało do podzia- sza wy 3 483 wagony węgla, czyli 134 wagony 
lu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego na dzień roboczy; mniej, niż w sierpniu r. 1905-go 
po 200 wagonów drogi żelaznej Nadwiślańskiej o 468 wagonów, czyli o 120fo. W okresie czasu od 
na dzień roboczy, a na cały miesiąc l stycznia do 31 sierpnia r. 1906-go kopalnie wysla-
5160 wagonów. Z liczby tej kopalnie od wolały ly do Warszawy 30276 wagonów węgla, czyli 154-
60 wagonów, winny były przeto otrzymać waaony na. dzień roboczy; więcej , niż w tym 
5100 wagonów. Droga żelazna podstawiła 5 397 sad:ym okresie czasu r. 1905 o 3892 wagony czy
wagonów, czyli 208 wagonów na dzień roboczy, li o 15 %. W sierpniu r. 1906-go kopalnie wysłały 
a przeto o 297 wagonów czyli o 60fo więcej, do Łodzi 5 038 wagonów węgla, czyli 194 wagony 
niż kopalnie winny były otrzymać. na dzień roboczy; mniej, niż w sierpniu r. 1905-go 

W sierpniu r. 1906-go przypadało do podziału o 169 wagonów, czyli o 30fo. W okresie czasu 
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po Tó od 1 stycznia do 31 sierpnia r. 1906-go kopalnie wy
wagonów na dzień roboczy, a na cały miesiąc słały do Łodzi 31946 wagonów węgla, czyli 162 
l 935 wagonów do przeładowania węgla w Go- waaony na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
lo~ogu_ z :W~gonów d~·ogi ż~laznej 'Yarszawsko- my~ okresie czasu r. 1905 o 3390 wagonów~ 
WiedenskleJ do wagonaw drogi żelazneJ Nadwiślań- J czyli o 12 %. 
skiej. Kopalnie wysłały tą drogą 1596 wagonów, l !. H. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami premysłu górniczego i hutniczego w maju r. 1906-go. 

Nazwy wytwor ó w 

Wywóz z Rosyi 
l kuchenna 

osforyty mielone 
osioryty w kawałkach 
~le metalurgiczne 
ęgiel kamienny i koks 

orf 
uda żelazna 
uda manganowa. 
alman 
Óżlle inne rudy i 

Só 
F 
F 
Żu 
w 
'r 
R 
R 
G 
R 
Su 
Że 
S t 
M 
Cy 
Pl 
R 
R 
N 
Od 
w 

złamki metali 
rowiec w gęsiach i złamkach 
lazo różnych gatunków 
al różnych gatunków. 
iedź różnych gatunków 
nk 

atyna 
tęć 

opa naftowa 
afta . 
padki naftowe . 
yroby z surowca 

za granicę. 

. 
. 

Rok 

Maj 

- T Y s 

l l 
26 
26 

353 
493 
-

2471 
2 513 

5' 
!6 

--
-

! l 
- l 
-

(pudów) 6 
l 

-
5 !82 

l 242 
3 

1905 Rok 1906 

Od pocz11tku Od początku 
rokn do 31 Maj roku do 31 

maja l maja 

I Ę (J Y p u D o w 

5 2 7 
93 27 106 
88 30 

l 
go 

;84 237 ?63 
l 493 '55 673 

'3 2 13 
7640 3 104 10182 

7932 3 543 14095 
l ()('l 4 10 
203 33 '54 
s o !Ol 449 
2 12 25 

422 125 137 
- · - · 3 
- l 6 

37 ,g r:fi 
6 l 5 

33 - -
24812 2120 9o?6 

664 29 423 
12 3 8 
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Wyroby z żelaza. 
Wyroby ze stali 
Złoto . 
Srebro 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sólkuchenna 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 
Węgiel kamienny 

przez komory morza Baltyćkiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" pozostale komory . 

Koks 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

przez komory morza Balt.yckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" pozostale komory . 

w tej liezbie: 
z Austryi 
z Niemiec . 
z Anglii 

Siarka nieoczyszczona w brylach 
Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
Antymon surowy. 
Antymon metaliczny 
Rudy metaliczne . 
Surowiec z wy kły 

przez komory morza Bałtyckiego 
zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

" " 
" z Finlandyi 

przez pozost~le komory . 

Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" pozostale komory . 

Żelazo i stal sztabowa i wszelkie handlowe 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 

" " morza Czarnego 

" komorę w Moskwie 

(pudów) 
(pudów) 

Razem 

Razem 

R azem l 

Razem 

12 
l 

33 
353 

6 

11843 

3 11 7 

493 
2103 

11 

l 203 

905 
240 

317 
12 

2 

25 

4 

9 
4 

59 
2 

74 

30 

3 
5 l 

3° l 
4 

64,5 
17 574,7 

19 574 
34920 

422 
l gog 

5 405 
3 193 

405 
324 
23 
4 

47 
10 

17 
9 

t6 

73 
4 

11 9 l 

6s 

174 
s o 

54 
4 

37 
466 

17973 

l 012 

9" 
t86 

385 
25 

2 

4 

13 
s6 

73 

q 

4 

93 
15 
13 

223 

30634 
26 t&! 
2651 
6305 

972 

lO 599 
37 

u6o8 

6144 
4 535 

354 
599 

35 
s 

11 

'3 
lO 

120 

22 
21 
20 

228 

"3 
39 
4 
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224 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 

z Finhwdyi 
przez pozostałe komo1·y . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarr1 ego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostale komory 

Miedź ł 

Glin ~ w wiórach, szt.abach, prętach i blachach 
Nikiel \ 
Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Rtęć 
Ołów w płytach i złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 

w tej liczbie: 
z Francyi . 
" Niemiec. 
" Anglii 
" Belgii 

Ołów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w płytach i złamkach oraz pyłek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 

Razem 

Razem 

Platyna w sztabach, drucie i blachach (funtÓ\v) 
Odle.wy z .surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 mm 
Maszyny z surow ca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi śroilkowej 
~ pozostałe komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 
" Francyi . 

Razem 

118 
!8 

75 

22 

394 

10 

'07 
151 
s o 
10 

77 

II 

8 

7 
12 

12 

124 
160 

33 
26 

24 

8; 
75 

442 
3 

5 
97 

m 

!80 
2 

34 
,g 

9 
,g 

~5 
6 ~ 

[959 
268 

10 

5 
!8 

i44 

s o 
II 

4-1 
3 

6s 

2 

26 

10 

88 

3 
21 

6J 

2 

6J 

35 

2 

7 
23 
7 

12 

g6 
6o 

53 
13 

'7 
2 39 

99 
104 

3 

1906 

-.!------
554 

16] 
13 
22 

"4 

612 

•s8 
12 

8 
18 

579 
I 103 

167 

105 
173 

2 127 
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M7. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 225 

z Austryi . 7 62 7 iO 
"Belgii 4 24 7 

Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 49 114 145 285 

" " 
zachodniej granicy lądowej 67 324 30 218 

" " 
morza Czarnego 72 124 92 161 

" " 
Rosyi środkowej 4 2 4 

" 
pozostale komory 25 211 1--' 216 

Razem 214 777 3°4 l 884 
J. H. 

P.rzellysł ie~IZIIJ w paistwie ll~syjskiell w r~itw 1115. ~') 
(Podlug danych Centralnego Biura statystycznego dla przemysłu żelaznego w Rosyi). 

I. Wytwórczość podług okręgów w roku 1905-ym i zapasy w dniu 31-ym stycznia r. 1905-go. 

l Wytwórczość Zapasy w dniu 31-ym stycz-

l nia _r. 1905-go 

Nazwa okręgu Podług danych Cen- P?dług danych Rady p dłn d h C l Podłng danych Rad 
o g anyc en-~ . t 1 B' t ZJazdu przemysłow- t 1 B' t ZJazdu przemysłow-

ra :e~o mra 8 a- ców górniczych ra ne:o tura s a- ców górniczych 
ys ycznego Królestwa Polskiego tys ycznego Królestwa Polskiego 

Y 

p u d ó _.. 

Południe Rosyi . 103093881 - 10608975 -
Ural i Syberya . >- 41076850 237361a6 N - -

"' Moskiewski ~ 5247 624 - 1409442 -
N ad wołżański 

.... 
Q) - - 2991677 -

Pólnocny i Nadbałtycki c.. 784194 5241762 - -
Królestwo Polskie . .... 

15 350 059 15 501015 3543037 3521150 . •o 
~ 

Razem 165552608 l 47 531079 

Południe Rosyi . 81384980 - 2407 504 -
Ural i Syberya . ~ 38992370 - 3499468 -
Moskiewsk i . ·. ·- 8051892 - 323008 -

C) 

N ad wołżański. ::s 10065 924 - 455989 --.... 
Pólnocny i N adbaltycki "'CI 8249450 - 905 248 -
Królestwo Polskie . . . .... 20185551 20 201049 1 368531 1368532 ·o 

~ 
;:.. 

Razem s: l 166 930 167 l l 8959748 l - -

Południe Rosyi . 
~ 

6 017 793 - 974368 -
Ural i Syberya . , 3549001 - 1085618 -
Moskiewski ·- 3 390G12 900 643 C) - -
Nadwołżański 

::s 
989573 71241 . . . . .... - -

Pólnocny i N ad bałtycki 
"'CI 

1490561 .... - 121058 -
Królestwo Polskie . . . •O 1170 723 2 063 992 95.984 95 984 

~ 
;::.... 

Razem 
s: 

16 608 263 l - 3 248 912 -

* ) Przegląd Górniczo-Hutniczy, :.'1;2!. z dnia 15 grudnia. r . J9 J5-g o 
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226 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1906 

Poludnie Rosyi . 68254365 l - 9364591 -
Ural i Syberya . 32656923 - 11087047 -
Moskiewski u 7 507082 - 1127 319 Q) -
N ad wołżański N 8456907 988293 ... - --Pólnocny i N ad bałtycki .... 9327602 - 1274198 -
Królestwo Polskie . . . •o 16886 702 18 135089 1694453 1710875 ;c ->o 

31: 

l Razem 143089581 - 25535901 -

11. Liczba pieców podług okręgów. 

l Wielki e p l e c e Gruszki ~ ~o l -- ~g, ,. ., .<l ..c~ 
., o o ., _., ., 

~ ~ ;r.; o o !:l !1: J!: "., ·~ "" ., 
;;;! > ... ., ;·l"f Q) "'» i o .. 'Q o o 

Nazwa okręgu .. ~l'< .. "g::; .. .. J!: ~~.~ t: .. bO o"',:: :; " !:l ., <l " o '3 .... .,._ 
.. Q- " .... ,:: Ei Ei·- o a~~ d t' ::l ~ <l J!:» "" .!<:;., 'd ... ., _., 

p. .. .. ::l 

l 
p. ., ... .. .. J!: » 3g .... 

" "' " ·- J!: .. 
" !:l "" .. .o o .,., a ~C,) s " " .,jl: ., 

f:< o l ~ ·8 ~ l ~ " " "" " 0·- r:: ~ ~ o ,..._ 
" 

., l"" .:!: l c!) <l .... ""'-"~ ~ p; ii:to .. l p.., 

Poludnie Rosyi l 31 2~ l 11 5 l 561 2 l ~ 16 lO 4 1 68 - 233 
2601186 Ural i Syberya 90 17 9 143 1 l 4 - 2 57 11 548 

Moskiewski . . 20 7 6 18 51 l 34 - - l 16 - 45 34 -
N ad wołżański - - - -

12 1 
- 8 - - l 19 - 25 l -

Pólnocny i N adbaltycki 4 2 l 5 l 20 4 - 5 25 5 84 28 4 
Królestwo Polskie . . l lO l 6 6 1 8 30 1- 25 l 2 1 - l l 40 l o l 61 ! -

Razem 1155 l 51 l 41 l 45 1292 l 51250 l 26 1 10 114 1225 l 17 1996 1384 1190 

III. Liczba zakładów żelaznych i robotników podług okręgów. 
-

Liczba Liczba za- l L i c z b a robotnikó w 

Nazwa okręgu ogólna za- kładów --

1 

kładów czynnych W zakla- 1 Poza za- Razem 
dzie kłaaem 

Poludnie Rosyi . 
l 

27 20 44576 6014 50590 
Ural i Syberya . 123 113 75060 49878 124938 
Moskiewski . . . 43 26 20430 4499 24929 
Nadwołżański . 5 3 13980 1415 15395 
l'ólnocny i Nadbałtycki . 25 18 25797 8367 34164 
Królestwo Polskie . . . 31 19 17035 1439 l 18474 

l 

Razem 254 
l 

199 
l 

196 878 
l 

71612 
l 

268490 

IV. Wytwórczość w roku 1905-ym w całem Państwie Rosyjskiem i zapasy w dniu 31 grudnia 
r. 1905-go według przedmiotów wytworu. 

Wytwór pierwszy. 

Surowiec lejarski 
" dla dalszej przeróbki 
" bez wymienienia nazwy 

Odlewy surowcowe z wielkiego pieca 
Surowiec zwierciadlany 12-14% ·Mn 

" " 19-20% Mn 
" manganowy 50-60% Mn. 

Wytwórczość Zapasy 
pudów 

23888oc2 7974875 
!Ol 466 460 25 53' !68 

32 764 145 10 973 387 
2765385 941400 

l 14 106 357 374 
2 478 630 79Ó 949 

53 230 ;6684. 
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M7. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 

Surowiec manganowy 78-80% Mn. 
" krzemowy 

Razem 
Stare żelazo 
Wszelkie obcinki i okruchy żelaza 

Razem 

Wytwór drugi A. 

Bloki zlewne besemerowskie 

• " 
tomasowskie 

" " martenowskie 
" pudJowe 
" tyglowe 

Pólwyrób fryszerski 

Razem 

Wytwór drugi B. 

Odlewy s1;1.rowcowe z kopulaków i pieców żarowych 
" stalowe z pieców martenowskich i tyglowych oraz gruszek 

Rury surowcowe wodociągowe z połączeniem mufowem i kol 
nierzowem 

Części fasonowe do tychże 

Razem 
Bloki kute i przewalcowane jako też kęsy plaskie i równoboczne 

Wytwór trzeci. 

Bloki kute i przewalcowane jako też kęsy plaskie i równoboczne (na 
sprzedaż) 

Belki dwuteowe i korytkowe ponad 100 mm wysokości 
Szyny dla kolei konnych i "Feniks" 

" " dróg żelaznych parowynh od 8,32 ±. w stopie bieżącej 
" kopalniane do 83,2 f. •v stopie bieżącej 

Stal i żelazo plaskie powozowe, szablonowe i wszelkie handlowe 
" resorowa i sprężynowa 
" narzędziowa · 
" cementowa . 

Drut walcowany okrągly i kwadratowy 
Blacha żelazna i stalowa grubości ponad 3 1nm 

" " " " od 3 mm do M 20 włącznie 
" dachowa żelazna i stalowa grubości poniżej .M 20 

Żelazo i stal uniwersalne szerokości 150 do 600 mm włącznie 
oraz !ielazo do wyrobu rur 

Obręcze do kól parowozowych, tendrowych i wagonowych oraz kol
nierze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe nieobtoczone 
Wszelkie obcinki, końce i wytłoczki od wyrobu obręczy 

Razem 

227 

l 365 90' 52894} 

656740 370 29l> 

165 552 6o8 47 531 0 79 
12 6g4 030 3 333 265 
325260'Z5 7 I94 975 

45 220 055 IO 528240 

27635 258 512 386 

7~r:JJ5 73644 
118 520414 7°3973° 
J0743o6? T 125 5I4 

674 3g8 53 44' 
l 390 125 I 55 033 

t66 930 167 8959748 

11 34I 6T6 2115 638 

3 30T I83 2g8 548 

l r:p6go8 8T8702 

s8 ss6 T6024 

16008263 32489I2 
Ó2264 722 5 323 T9I 

T2 222 559 
7884 113 2 116237 

1586oo q823 
21 867734 3 3981ii8 

I 3)) 050 216914 
jT 7co067 TO 382 JOQ 

. 7go6;6 88;:q 
1918o3 76 ST2 

;o 54' I3486 
7 I I 1287 487 516 

I T 099TO 1902 545 
2 663605 544Ó99 

I3 26] os8 5 290465 

3 619 122 290994 

4 177 150 492802 
J 813 703 219907 
2 449623 --. 

, 43 002 58, 25 535 gor 
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228 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1906 

Rury ciągnione i spawane. 
Złączki i podkładki 

Wytwór czwarty. 

Razem 

I 457712 
3 436740 

48g4 452 

Wszystkie przytoczone wyżej cyfry zaczerp- się przedewszystkiem na artykuł, zamieszczony 
nięte są z danych statystycznych, wydanych przez w M 24: Przeglq.du Górniczo-Hutuiczego z dnia 
Centralne Biuro statystyczne dla przemysłu 15-go grudnia r. 1905-go pod tytułem "Przemysł 
żelaznego w Rosyi; wyjątek stanowią tylko ru- żelazny w Rosyi w roku 1904-ym", w którym to 
bryki tablicy pierwszej, w których zaznaczono, arykule autor cyframi i rzeczowo dowiódł liie
że są one zaczerpnięte z danych Rady Zjazdu udo~ności prac Centralnego Biura statystycznego; 
przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego, oprocz tego mamy pod ręką nowy dowód, po
a które przytoczyliśmy dla porównania tych dwóch twierdzający nasze słowa: w tablicach staty
źl'ódel. ·wszystkie dające się porównać pozycye stycznych Centralnego Biura statystycznego za 
w niniejszej pracy wykazują niezgodnoRć pomię- grudziaft roku 1905-go na stronicy XX podsurna
dzy daneroi Rady Zjazdu przemysłowców górni- wanie cyfr, określających wytwórezość poszcze
czych Królestwa Folskiego i daneroi Centralne- gólnych przedmiotów wytworu trzeciego, rlaje 
go Biura statystycznego dla przemysłu żelaznego inny wynik, aniżeli to jest wykazane w tych ta
w Rosyi; wyjątkowo tylko zgodziły się cyfry, olicach. Nie wiedząc, czy suma ogólna jest do
wykazujące zapasy w dniu 31 grudnia r. 1905-go kladną, a pozycye poszczególne wykazane blęd
wytworu drugiego B w Królestwie Polskiem. 1 nie, czy też odwrotnie-poszczególne dane są · do
W czem tkwi przyczyna tych niezgodności? Być bre, a suma ogólna zła, przyjęliśmy teł'! drugi 
może, że przemysłowcy przesyłają inne dane do wypadek za prawdopodobniejszy i zmieniliśmy 
Rady_ Zjazdu przemys~owców górniczych w ~ró- sumę ogólną w~d~u~ z~sad doda,wania; z ~ego po
lestwie Polskiem, a mne do Centralnego Bmra w od u w pracy mnieJSZeJ suma ogolna wytworczości 
statystycznego, lecz uważamy to za rzecz zgoła wytworu trzeciego wykazana jest 143002581 pudów 
nieprawdopodobną, natomiast jesteśmy bardzo a w tablicach statystycznych Centralnego Biura 
skłonni do przypuszczenia, że prace Centralnego statystycznego wynosi 143 089 581 pudów. 
Biura statystycznego grzeszą niedokładnością. 
Dla usprawiedliwienia tego poglądu powołujemy J. H 

Sposób wyrobu cementu żuzlowego. Żu-, Bilans Towarzystwa Saturn. W M 29· 
żle zgranulowane zostają wypalone w prażaku Wiestnika Finansow, Promyszlennosti i Torgowli 
cylindrycznym obrotowym i w szybowym, gdy z r. 1905 ogłoszony został bilans Towarzystwa 
są one już formow ane_. . W wypa~l~u pier~szym górniczo-prze~ys!owego Saturn za rok 1905/6 (za 
masa. wypalona plonnemem utlemaJącym 1 wy- czas od l kw1etma r. 1905 do 31 marca r. 1906). 
pływająca z pieca, może być ostudzona szybko Bilans t~n pomieszczony został w abszernem 
i znacznie przez szybkie rozrzucanie jej po sprawozdaniu, pomieszczanem w M 3 (57) Przeg/q
wielkiej powierz'chni; w drugim zaś wypadku du Górniczo-HutnicBega (str. 117 -118). 
(wypalanie w postaci brykiet) stosować można 
rówriież sposób, wywołująey studzenie szybkie 
i znaczne. Przy szybkiem studzeniu związki 
wapnia, krzemionki i gliny, powstające w tem
peraturze wysokiej, zachowują całą swą energię 
i nie tracą swej budowy cząsteczkowej wskutek 
nasycania tlenem, dwutlenkiem węgla lub wodą. 
Związki, powstale w ogniu, nie ulegają rozlda
dowi. Pozostaje zmielenie materyału, który jest 
zdatny do użytku, jako eement. (Chemik Polski). 

Sprostowanie. 

W .N'~ 4-ym Przeglq.du Górniczo-Hutniczego 
z dnia 15-go sierpnia roku 1906-go w artykule 
"Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w 
maju r. 1906-go", na stronicy 142, w dziale wy
tapianie cynku", _przy obliczaniu l?roce~tu :w o
gole" wkradła s1ę pomyłka: zamiast hczby 147 
powinno być 47. }. H. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. Redaktor Mieczysław Grabiński. 

Vv-drukarni St. S więckiego w Dąbrowie. 
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