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ROZPORZĄDZENIE 

94 - Ministra Skarbu z: dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z 'Ministrami: Przemysłu. 
Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Miniska 
Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele nie-
konsumcyjne. ;ł54 

OBWIESZCZENIE 
!J5 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1947 r. o sprostowaniu błędów: l) w dekrecie 

z dńia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wyna
grodzeń, 2) w dekrecie z dnia 27 czerwca 1946 r., o zmianie dekretu. z dnia 11 kwietnia 
1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych, 
3) w prawie mał:!:eńskim majątkowym, 4) w prawie spadkowym, 5) w przepisach o kosz
tach sądowych w sprawach cywilnych, 6) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowa
niu dla funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członkÓw ' 
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce 
z wrogami Polski Demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce, 7) 
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. o określeniu osób, 
których przedsiębiorstwa przechodzą na wła sność Państwa, 8) 'w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości 2;, dnia 8 sierpnia 1946 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Zeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postę
powaniu przed sądem rejestrowym, 9) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 paź. 
dziernika 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia oraz 10) w rozporządze. 
niu Ministra Skarbu z dnia 18sŁycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj od-
woławczych przy izbach skarbowych. ' 354 

92 
DEKRET 

Z dnia 16 stycznia 1947 r. 
o zmianie dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 2) Art. 2 otrzymuje brzmienie: 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą , "Art. 2. (1). W zakładach pracy, zatrudnia-
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada jąr:ych od 5 do 20 pracowników, pracownicy 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej wybierają jako swojego przedstawiciela deI e-
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: gata. 

Art. 1. W deknicie 'Z dnia 6 lutego 1945 r. (2). W 2;akładach pracy, zatrudniających 
o utworzeniu ~ad Zakładowych (Dz. U. R. P. powyżej 100 pracowników, pracownicy wybie
Nr 8, poz. 36) wprowadza się zmiany następu- rają oprócz Rady Zakładowej mężów zaufania 

w stosunku · jednego męża zaufania na 25 pra-
jące: cowników. Mężowie zaufania są łącznikami 

1) Art. 1 otrzymuje brzmienie: między pracownikami oddziału a radą zakła-
"Art. 1. (1). W zakładach pracy, , stosują- dową, bez prawa reprezentowania pracowni .. 

cych pracę najemną, a zatrudniających powy- ków na zewnątrz. 
zej 20 pracowników najemnych (robbtników, (3): Wyboru mężów zaufania dokonywa 
pracowników umysłowych, chałupników - się na ogólnym zebraniu pracowników, w gło
o ile nie zatrudniają pracowników najemnych), sowaniu jawnym i ,bezpośrednim, zwykłą więk-
powołuje się, jako organ · pracowniczych szością głosów."~ / 
związków zawodowych, przedstawicielstwo 3) W art. 4 ust. (2) otrzymuje brzmienie: 
praco"micze w formie Rad Zakładowych. ,,(2) Uchwały Rady Zakładowej lub wnios .. 

(2). Przedstawicielstwo takie powołuje się ki delegata, dotyczące zmiany urządzeń tech·" 
również w częściach zakładu pracy, niemają- nicznych,sposobu produkcji lub sposobu pro .. 
cych bezpośrednio połączenia terytorialnego wadzeni.a magazynów, winny by~ podane do 
z innymi częściami (oddziały. filie itd,)."! wiadomości pracodawcy:' .. 
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4) W art. 5 w końcu dodaje się zdanie: 

;,Z przebiegu wspólnych narad sporządza 
się protokół. "; 

5) VI art. 9 ust. (2) po końcowych wyrazach 
"od roku" dodaje się słowa: "i nie zajmuje 
stanowiska kierowniczego w administracji 

zakładu.", 

6) Art. 14 otr~ymuje brzmienie: 

"Art. 14. (1).Pierwsze viybory Rady Za
kładowej, delegata lub mężów zaufania na te-. 
renie danego zakładu pracy zarządza okręgo
wa komisja związ-ków zawodowych na wnio
E8k zarządu oddziału pracowniczego 'Związku 
zawodowego danej gałęzi pracy. 

'. 

(2). Okręgowa komisja związków zawodo
wych powołuje komisję \'/yborczą w składzie 
trzech osób spośród człónków pracowniczego 
związku zawodowego, zatrudnionych w danym 
zakładzie pracy, bądź oddziale zakładu pracy 
' N przypadku, gdy zarządza się wybor}' do Ra
dy Zakładowej lub ~bór Delegata. 

(3). Następne wybory przeprowadza za
rząd oddziału organizacji zawQdowej, obejmu
jącej dany zakład pracy, po uprzednimzawia
dómie~i~. okręgowej komisji związków zawo
dowycn. t 

, 
1) Art. 15 skreśla się: 

8) Art. 16_ otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16. (1). Wybory mogą być zaskarżo
ne w terminie 1 dni za pośrednictwem właści
wego zarządu oddziału pracowniczego związku 
zawodowego do okręgo'wej komisji związków 
zawodowych, która w razie uznania skargi za 
uzasadnioną zarządzi nowe wybory. 

- (2). Skarga winna być podpisana conaj
mniej przez 1/5 ogólnej liczby wyborców, jed
nalde nie mniej niż przez 10 wyborców.", 

9 Wart. 17 ust. (1) lit. c) otrzymuje brzmie
nie: 

"c) wykluczenie ze Z~iązku lub Rady Za
kładowej,"; 

10) Art. 20 otrzymuje brzmienie: 

"Arl 20. Jeżeli Rada Zakładowa lub dele
gat działają w sposób sprzeczny z przepisami 
ustawowymi lub zarządzeniami pracowniczego 
związku zawodowego, obejmującego dany za
kład pracy, zarząd oddziału związku, po roz
pat:zeniu działalności Rady Zakładowe.] lub 

Delegata r po ich wysłuchaniu może wystąpiĆ 
do okręgowej komisji związków zawodowych 
z wn~oskiem o rozvviązanie Rady lub odwoła
nie Delegata. \V razie uwzględnienia wniosku 
okręgowa komisja związków zawodowych wy-
znacza nowe wybory.": . 

11) Art. 29 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 29 (1). W zakładach pracy, zatrud
niających od 250 do 500 pracowników, jeden 
członek Rady Zakładowej Jest zwolniony od 
pełnienia cżynriośd za'\vodowych. gdy zatrud
nionych jest od 501 do 1000 pracowników, 
zwolnienie takie służy dwóm - a gdy zatrud
nionych jest od 1001 do .3000 pracowników -
trzem członkom Rady Zakładowej. 

(2). Gdy liczba pracowników przekracza 
3.000, zwolnienie od pełnienia czynności zawo
dowych służy ponadto jednemu członkowi Ra
dy na kaiderozpoczęte dalsze 1.500 pracmv
ników. 

~3). Pierwszeństwo do zwolnienia od peł
nienia czynności zawodowych służy przewod
niczącemu Rady Zakładowej. W przypadku, 
gdy .zwolnienie służy większej lic;zbie osób, 
o pierwszeństwie ao zwolnienia dalszych osób 
decyduje uc.l].wała Rady Zakładowej. 

(4). Członkowie Rady zwolnieni od czyn
ności zawodowych otrzymują pełne 'wynagro
dzenie należne z umowy o pracę."; 

12) W art. 33 ust. (2) otrzymuje brzmienie: 

,,(2) W sprawach określonych W ust. (1), 
orzel{a inspektor pracy .... 

Art. 2. \Vykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecz
nej w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

Arl3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
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Prezes · Rady Ministrów;-
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Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
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Minister Sprawiedliwości: 
Henr)}k Swiątkowski 

.wiz Minister Obrony Narodowej: 
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yo/z Minister Przemysłu: 
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