
Dzienniki Ustaw Nr 34 - SSl PoJ. 213 ł 214 ' 

Jew6dzki Zwi~zku SamapomocyChłłlPskłef,fako 
przedstawiełeU grupy pracodawców do dele~o
wuia po 1 cd.llku I po 1 zasttpcy do KomisjL 

właściwego przedsławiciela lako człóńka Koml
sn, inne zaś sprawy z ud-dałem przedstawiciela 

, Związku Samopomocy ChłopakIe). ' 

§ 3. Obwodowy ' Inspektor pracy wzywa 
mieJscowy powiatowy oddział Związh Zawodo'· 
wer() ' Robotnik&w i Pracowników Rolnych do 
delegowaaia' 1 członka komisU i l zastępcy 
z srrupy pracowników: w braku powiatow_go 
oddziału zwiJlozku zawodowefo'- inspektor pracy 
kieruje wezwanie do zarządu wojew6dzkiego 
wymieniGnegd wyz ej ZwiJlzku. 

, § 4. Sprawy oz, Państwowym ftinduszem 
Złemi i Zarrądem Państwowych NieruchomO'Ści 
Ziemskich winny być rozpat~ywaneprzy udziale 

§ - 5. Uchyla się moc obowiązuJącą rozpo
rządzenia Ministra Opieki Społec:rnef z dnia S 
listopada 1932 r, o ostalaniu składu komisji roz
jemczych, powoływanych do roz8trzYllania spo
rów indywidualnyC"h p'omie":r:y pracodawcllmi 
a , pracownikami rolnymi (Dz. u;k. P. Nr 106, 
poz. 883), , ~ 

, ~ 6. Rozporządzenie nin~jS1.e ,wchodzi 
w życie z dni~m oS!łoszenia. 

w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej 
Edmun'd Giebarlowskl 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 2lip~a 1946 r. 

wydane w porozumienIu z Minl.trem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu " dietach dzien" 
nych dl. członlc6w KomIsyj RozjeMczych, powołanych w myśl ustllwy z dnia 1 .ierpnia 1919 r. 

o załatwianiu zatarg6w zbiop~wych pemiędzy p.aco~awc.mi a ..,r"cownikemi rolnymI. 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 1 sierp- 3) członkowie Komisji Rozjemczej, o ile są 
nia 1919 r.ozahtwianiu zatargów zbiorowych urzednikami państwowymi. a ndzillł ich 
pomiędzy , pracodawcami a pracownikami ,roI- w Komisji pozostaje w 7;wiądc,u z ich ur"e.-
nym;(Oz. U. R. P. z 1931 r. Nr 90, poz. 706) dowaniem, otrzymują diety i :o:wrot kosztów 
ouz § 29 rozporudzenia Ministra Pracy i ODi~- podróży jedynie w pr1.ynadkach 1 na za-

,ki Społec.zilej wydaDe~o ' w /porozumieniu z Mi- sadach rozporudzł."wia Rady MiJ);słrów 
nistrem SprawiedHwo~ci zdni.a 4 v.ruF1nia 1~20 r. z dnia 12 wrześni. 1945 r.onaJeznoŚciach 
w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych .i, ruienr-łnienia czynnośd ' słuzbowvch 
pomie(J,:y pracodawcami a pracowllikami roi- poza zwykłym mielscem służbnwym oru 
n"mi . (Dz. U. R. P. Nr 118, p07;. 782) -- zarzą- w rade pruni."ienia "II inne miejsce "Jui:-
dza się, co następuje: bowe (Dz. U; R, P. ,Nr 41, poz. 228); 

§ 1. Wysokość diet dziennycb. przysin: 
«ującyeh , człaonkom Komisyj Roor,lp.mc'Zych na 
podstawieą 29 rozporud!:~nia Ministra Pracy 
ł Ooieki Społecznej z dnia 4 srrudl1ia1920 r., 

, wvdanego w porozuD!ieniu z Ministrem Spra-
- wiedliwości,. w prudmiocie załalwia,nia zatargów 

zbiorowych pomiedzv Dracodaw-cami a pracow
nikami rolnymi (07.. U. R. P. Nr 118, poz. 782), " 
określa lIię, jak następuje l 

_ 1) członkowie Komisji Rozjemczel otrzymują 
za lcaż.dą dobę, w której odbywa ' się po
si .. dzl'!nie Koriiisji Rozjemczej, diety w wy
sokości200 zł; 

z urzędnikami państwowymi nównane są 
osoby, do , których na mncy prz~pisów 
szczerólnych stosuje się powołane rozpo~ 
nądi.~nj,.;, ' , ' 

4) przez członka. Komisii Rozjemczej rozumie 
sie talcźe lej przewodniczącllQ'o; 

'5) nllleżności wymienione w pkt 1 • .i' 2 wy
płaca Inspektor Pracy, ktOry zwołał Ko
misj~ Rozjemczą, wymienione zaś w pkt '3 ~ 
wYDłaca ten urząd, w którym urzędnik 
iest z.trud.ionv. .' ' , 
§ 2. Rozporzadzenie mnIeJsze wchodzi 

w iycie z dniem ofłon.nia; iednoczf'Śllie traci 
moc rozDorzadze"ie Ministra Opieki SpQł~cznei 
z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozu
mieniu z Ministrem Sorawiedliwości i Uinisłrf'm 
Skarhuo di",tach dziennvch , dlaC!złopków Ko-' 2) członkom ·KomisU Rozjemćzei zwraca się 

kosztv przejazdu koleją według ceny bi
letu IJI klasy pociągu osobowevo, a w bra
ku kol~i za przejazd innym środkiem loko-

• mocji - we<łług poniesionych kosztów nie 
,więcej Jednak niż~ po.5 zł za kilometr, a 
,za podr,óż p~szą - po 5 zł za kilometr, 
o() ile przebyta odległość wynosi więcej 
niż cztery kilometry; kosztów podróży 

' misvi Rozjemczvch, powołany~h w my~l ustawy 
z dnia t sierpnia 1919 r. o załatwianiu załarllów 
zbiorowych pomiedzv "r,llcod"wc"mi a pr,,~ow
nikami rolnvmi (Dz. U. R. P. Nr 106. 'poz. 946). 

~ poza obrębem powiatu, w którym odbywa 
się posiedzenie Komisji Rozjemczej, nie 
uwzr1ędllia aię· 

, 

, f 

w/z Minister Pra('v i ODi~ki Społecznej: 
" Edmund Giebartowski 

• Minister ' Sprawiedliw~ści!' 
. Henr."k Śmiątkowsk! 

w/z Minister Skarbu: 
1 adeu$Z Dietrich 

-' 




