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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OPIEKI

I

SPOŁECZNEJ

z dnia 3:1 sierpnia 1938 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu G nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z ckńa 17 maja 1938 r. mGcy powszechnie ob9więzują,cej dla, wszyst1dch przedsię
biorstw budowlanych na Gbszarze miasta LodlZi i okolicy.
lN'a podstawie art. 9 rozporządzenia Prezy- łecznej z dnia 14 czerwca 1938 r. (Zbiór Ukła
denta Rzeczypo's politej z dnia 27 października dów Zbiorowych Pracy Nr 34, poz. 90), nadaję
1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwiania moc powszechnie obowiązującą dla wszystkich
zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami przedsiębiorstw budowlanych na obszarze miaa pracownikami w przemyśle i handlu (Dz. U. ,sta Łodzi, gmin graniczących bezpośrednio z m.
R. P. z 1937 r. Nr 39, poz. 313) zarządzam co Łodzią oraz miast: Rudy Pabianickiej, Zgierza
następuje:
Aleksandrowa.

§ 1. 'Orzeczeniu Komisji Rozjemczej dla

przemysłu budowlanego na obszarze miasta Ło

dzi, gmin graniczących bezpośrednio z m. Łó
dzią oraz miast: Rudy Pabianickiej, Zgierza
i Aleksandrowa z dnia 17 maja 1938 r., zatwierdz~nemu zarządzeniem Ministra Opieki Sp 0-

§ 2. Rozporządzenie niniej,s ze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

życie

Minister Opieki Społecznej:
!Marian Zyndram-Kośaiałkowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

zd!nia 2

września

WEWNĘTRZNYCH

1938 r.

w sprawie zmiany rGzporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. G warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpGwiedzialności służbowej kandydatów na szeI'egowych PGlicji PaństwGwej, przyjętych dO' służby przygotGwawczej w charakterze praco- '
wników kontraktowych. /
Na podstawie art. 138 a ust. (2) rozpO'rzą
'd zenia PrezydeD'ta Rzeczypospolitei z dJnia
6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U. R.
P. z 1931 r.Nr 5, poz. 27) w brzmieniu dekretu
Prezydenta Rzeczypos.p olitej z dnia 17 kwietnia
1936 r. w sprawie zmiany przepisów o Polioji
Państwowej (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 226) zarzą
dzam cO' następuje:

§ 1. W rozporządżeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o wa'runkach służby przygotowawczej i zasadach od-

powiedzialności słuŻlbowej kandydatów na szeregowych Policii Państwowej, przyjętych do
służby przygotowawczej w charakterze pracoW-

ników kootra,kJtowych (Dz. U. R. P. Nr 52, poz.

376), w rozdziale IV dodaje się po § 20 nowy paragraf, jaiko § 20a, w brzmieniu następującym:
,,§ 20a. (1) W razie śmierci kandydata kontraktowego przyznaje się osobie, która poniosła
koszty pogrzebu" zwrot tych kosztów, na zasadach obowiązujących /w sto~unku do szeregowych PoHcji Państwowej.
(2) Wysokość wynagrodzenia kandydata
kontraktowego dla wymiaru zwrotu kosdów
pogrzebu określa się na 90 zł miesięcznie."

§ 2 • . Rozporządzenie niniejs·z ewchodzi
z dniem ogłoszenia.

życie

Vi

Minister Spraw Wewnętrznych:
Sławoj Składkowski

a==.==============================================================
z polecenia Ministra
w Drukarni
w Warszawie.
101040
Tłoczono

Sprawiedliwości

Państwowej

Cena 60 gr
Prenumerata Dz. U. R: P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej . dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać nalety z I!óry
przed początkiem kaidego kwartału, półrocza lub roku.
,
Zamówienia na · pren~meratę , jak równiet na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu naletno§ci.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie uwzględnia się.
:Waz_Ud. wpłaty Da Dz. U. R. P. wlło.11S Iłaldy za pouedlłictwe. P. K. O. Iła kOlłto czekowe Dz. Ustaw 30-130.
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