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II. Postanowienia przejściowe. 

§ 9. Spory, wszczęte przed dniem 15 stycznia 
1929 r. przed s<ldami przemysłowemi na podstawie 
ustawy Z dnia 27 listopada 1896 r. (Nr. 218 austr. Dz. 
U. P.), będą rozpatrywane od chwili przekształcenia 
tych sądów na sądy pracy, według postanowień rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolite; o sądach pracy. 

§ 10. Sprawy Z §§ 35 i 36 ustawy z 27 listopada 
1896 r. (Nr. 218 austr. Dz. U. P.), wszczęte przed 
15 stycznia 1929 r. przed sądamiprzemy9łowemi, będą 
rozpatrywane aż do ich ukończenia przez sądy pracy 
w trybie przewidzianym w tejże ustawie. 

§ 11. Odwołania i rekursy przeciwKo orzeczeniom 
ztpadłym w sądach przemysłowych przed 15 stY<i:znia 
1929 r. należy wnosić w terminie, przewidzianym w do
tychc2:<lsowych przepisach. 

§ 12. Spory należące obecnie do właściwości są
dów pracy, wszczęte przed 15 stycznia 1929 r. przed 
sqdami powszechnemi lub komisjami roz;jemcz;enti (art. 40 
tozf?orządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o sądach 
pracy), będą rozpatrywane przez te same sądy powiato
we, względnie komisje rozjemcze, które były dla spraw 
tytli właściwe przed pOWYŻśzym dniem. Środki prawne 
od orzecZcń sądowych będą t!';5tpatrywane przez sądy, 
właśQwe według dotychczasowych przepisów. 

§ 13. Sprawy karne, należ:tce w myśl art. 7 i 9 
rozpox:ządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej fi sądach 
pracy do właściwości sądów pracy, Wgzcz;ęte ptzed dniem l" styGZr1ia 1929 t. przed sOldami powsze:chnemi w okręgu 
!jtldu pracy, powstałttgo Z sądu przemysłowego, będą 
rozstrzygane przez sądy, które były dla spraw tych wła
śaiwe pt'źe:d powyższym dniem. 

III. Postanowienia końcowe. 

_ § 14. :Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI życie 
Z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jttrklewicz 

Mirtister Spraw Wewnętrznych ~ Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

MittistetPr%emysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
, . 

871. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
oraz MiDis~ra. Pracy. i. Opie~ Społecznej 
w porozumieniu z Min1Stranu: Spraw We
wnętrznych' Skarbu, Rolnictwa oraz Pru" 

myslu i Handlu 
z dnia 5 grudnia 1928 r. 

o ustanowieniu sądów pracy w m. st. Warszawie. 

, Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. l 
art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z; dnia 

, .. 

2-2 marca 1928 r. o sądach pracy (D~. {J. R. P. Nr. 37, 
poz. 350) zarządza się ,"o następuJe: 

§ I. Ustanawia się w okr~gu sądu okręgowego 
w Warszawie dwa sądy pracy: "Sąd pracy Warszawa
PÓłnoc" oraz ,,sąd pral>y Warsz;awa-Południe" • 
. Sądy pracy w Warszawie rozpoczną swoje czyn-
ności Z dniem 15 stycznia- 1929 r. 

§ 2. Okrąg sądu prac;:y Wars%awa-Północ obej
muje okrąg starostwa grodzkiego Warszawa-Północ 
oraz okręgi komisarjatów policji państwowej XlV, 
XVIII, XXIV i XXV. 

Okrąg sądu pracy Warszawa-Południe obejmuje 
okrąg starostwa grodzkiego Warszawa-Południe oraz 
okręgi komisar;atów policji państwQwej XV i XVII. 

§ 3. Liczbę ławnikó'h każdego z Sądó1V płacy 
w Warszawie określa się na 75 Z; każdej grupy pracodaw
c.ów i pracowników, razem w kaidym sądzie na 150, 
hczbę zaś zastępców w kaidym sądzie Z każdej Z tych 
grup na 150, razem w każdym sądzie na 300. 

§ 4. Liczbę ławników sądu okręgowego w · War
szawie, po'VIóływattYch Z okręgów dW S<ldów pfacy 
w Warszawie określa się na 35 z k~żdej grupy pfaco
dawców i pracowników, razem na 70, liczbę zastępców 
na 70 Z każdej z tych grup, razem na 140. 

§ 5~ Ro'Zporaądzetli~ niniejs7iE: WGhod~ w iyGie 
Z dniem, ogłoszenia. 

Minister SprawiedliwE:>ści: A. Meysztl1Wi€z 

Minister Prctc)' i Opiekł Społe'czneh Dr. jt1rkiemcz 
Minister Spraw Wewnętrżnych: Sławoj Składkowski' 

Minister Skarbu: G. Cźechowicz 

MirtiSttt :Rolnictwa: KI Nieżdbytow9ki 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

· 812. 

Ro%~~ąd%euie .Miniśtra . ~tawtedlłwOŚłli 
oraz Mittistra Pracy . i Opteki Spolecz~ej 
w porozumieniu z Mb1istrami: Spraw We
wnfłłrznych; Skarbu, Rolnictwa oraz Prze" 

1ily9łu i Handlu 
z dnia 5 grudnia 1928 r. 

O u~t~nC)Wieniu sądu płacy . w Białej. 
Na podstawie USt. l i 2 art. l, ust. 1 art, 2 i ust. l 

art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o sąda(:h pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, 
poz. 350) zat'Z<ldza się co następuje: 

§ l. Ustanawia się w okręgu sądu , okręgowego 
w Wadowicach "Sąd pracy w Białej". ' 

Sąd pracy w Białej rozpocznie swoje CZynności 
z ,dniem 15 stycznia 1929 r. . 
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§ 2. Okrąg sądu pr~y w Białej obejmuje okrąi 
sądu grodzkiego w Białej. , 

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy w Białe; określa 
się na 26 Z każdej grupy pracodawców i " pracowników, 
razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52z każdej z tych 
grup, raz.em na 104. 

§ 4. Liczbę ławników sądu okręgowego w Wado
wicach, powoływanych Z okręgu sądu pr.acy w Białej, 
okrdla się na 35 Z; kaid€jgrupy pracodawców i pracow
ników f razem na 70, liczbę zaś zastępców na 10 z każdej 
Z ty~h grup, razem na· 140~, ' " i 

§ ,5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w· życie 
Z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedl~ości: A. Meysztowicz 

Minister Pracy i Opieki Społecznej -: Dr.]urkiewicz 

Minnter Spraw Wcw~ttzrtych: Sławoj Składkowski 

Minist€f Skarbu: G. Czećhowict 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister ~b;eniy$łu i Handlu: E. K wtatkowski 

873. 
RQzporzlłdzenie Ministra Sprawiedliwości 
oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrami: Spraw We
wllętr:znych, Skarbu, Rolnictwa oraz Prze-

mysłu i Handlu 

z dnia 5 grudnia 1928 r. 
/I 

• U5taliowiciliu sCłdu pra~y W Białyntstok.u. 

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. 1 
art. 3 rozporządzetli:ł Prezydenta RzecZYP<1śpolitej z dnia 
22 marca 1928 r. Ó sqdach praty (Dz. U. R. P. Nt. 37, 
poz. 350) postanawia się co następuje: 

§ l. Ustanawia się w okręgu sądu okręgowego 
w Białymstoku "Sąd pracy w Białymstoku". 

Sąd pracy w Białymstok.tt rozpocznie swoje czyn· 
ności IZ dniem 15 stycznia 1929 r~ 

§ 1. Okrąg sądu pracy w Białymstoku obejmuje 
okt~ !lądu gtód~kiego w Białymstoku. 

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy w Białymstoku 
określa się na 45 Z ka-ide; grupy pracodawców i , pra
cowników, razem na 90, liczbę zaś zastępców na 90 
Z każdej Z .tych grup, razem na 180. . 

§ 4. Liczbę ławników sądu okręgowego w, Bia
łyms~oku, powoływanych z okręgu sądu pracy w Bi<l
łymstoku, określa się na 20 z kaidej grupy pracodaw
ców i pracowników, razem na 40, liczbę ,zaś zastępców 
na 40 Z każdej z; tych grup, razem na 8Q. ' 

§ 5. Rozp8rządzenie niniejsze wchodzi w iycie 
Z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Pracy i Opieki Społeczne;! Dr ~ jurkiewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Skladkawski 

Minister Skarbu! G. Czechowicz 

Minister Rolnictwa: K. Nie:talJytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

874. 

Rozporządzenie Ministra SprawiedliwoŚci 
oraz· Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu Z Ministrami: Spraw We" 
wnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Prze-

mysłu i Handlu 

z dnia 5 grudnia 1928 r. 

o ustat10wiefilu Sądu fłt'acy w l)t'ohobye~u. 

Na pddstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. 1 
art. 3 rozpor~,dzel1ia Prezydenta R::;:eczypos,pohtei.~' dnia 
22 itlarca 1928 1'. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 'J7; 
poz. 350) zarządza się co następuje: 

§ I. Ustanawia się w ókrę-gu sądu okręgowego 
w Samborze ,,3<id , pracy w Drohobyczu/'. 

S'ld pracy W Droh6byczu r6zpocznie sv;rdjE! czyn- · 
nd~ci z dniem 13 styc-znia: 1929 t. 

§ 2. Okrą.g sądu pracy w Drohobyczu obejmuje 
oktęgi gmin: Droh6bycz, Bania KCitowska, Bot'Ysław, 
Hubice, Mrażnica, Schodnica, Stebnik i Tustatlowict • 

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy w Orohóbyctll 
określa się na 26 od każdej grupy pracodawc6w i pra
cowników; razem rut 52, liczbę zaś zast~pcÓW na 52 t>o 
każdej z tych grup, razem na 104. 

§ 4. Liczbę ławników sądu okręgowego w Sambo
rze, powoływanych z okręgu sądu pracy w Drohoby .. 
czu, określa się na 16 z każdej grupy pracodawców i pra
cowników, razem na 32, liczbę zaś zastępców na 32 z kat
dej z tych grup, razem na 64. 

. § 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztuwicz 

Minister Pracy i Opieki Społecztiej: · Dr. jurkiewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 


