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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 227. Obwieszczenie Ministra Skarbu 

z dnia 26 maja 1936 r. o wartości jednego grama 
czystego złota. 

Poz. 228. Zarządzenie Ministra Opieki Spo
łecznej z dnia ,22 maja 1936 r. o za.wierdzeniu 
orzeczenia Nądzwyczajne; Komisji Rozjemczej dla 
przemysłu budowlanego na obszarze m. Krakowa 
'z dnia 27 kwietnia 1936 r. 

Poz. 229. Obwieszczenie Ministra Opieki 

Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. w sprawie poda~ 

nia o n.anie ' mocY powszechnie obowiązującej 
dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m~ 
Krakowa orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Roz~ 
jem-cze; z dnia 27 kwietnia 1936 r. 

WYSZEDŁ i DRUJ(U NR. ,~~ ' PlIENNIKA 
USTA W 'RZECZYPOSPOUTEJPOl,SKIEJ .. ~ 
DNiA ' 30 , MAJA 1936 , " ' R~I : ZA:'WIERAJĄCY , 
TREść NASTĘPUJĄ.CĄ; ' ," ~O " ' : " , , 

ROZPORZĄDZĘNIERADY MINISTRóW: ' 

Poz. 307 - z dnia 25 maja 1936 r. ~ nadaniu ' 
mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nad
zwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 7 kwietnia 
1936 r. , dla 'wszystkich robót budowlanych na ob,
$zarze m. st. Warszawy. 

ROZPORZADZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 308 - Rolniclwa i Reform Rolnych z dnia 
5 maja 1936 r. o pasaniu inwentarza i zbieraniu 
ściółki w lasach państwowych. , 

Poz. 309 - Rotnictwa i Reform Rolnych oraz 
Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1936 r., o zmiarzi,e 
rozporządzenia UJ sprawie wykonywania ustawy o 
scalaniu gruntów. 

Poz. 310 - Skarbu z dnia 9 maja 1936 r. wy
dane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re
form Rolnych ,0 emisji II-ej serji 3% państwowej 
renty ziemskiej. ' 

Poz. 311 - Spraw Wewnętrznych ,z dnia '3 
maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu o Małopolskim Funduszu 
Przemysłowym. 

Poz. 312 - Komunikacji i Spraw Wewnętrz
nych z dnia 22 maja 1936 r. o używaniu rowerów 
na drogach publicznych. 

Poz. 313 - Sprawiedliwości z dnia 26 maja 
1936 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów 
śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

OŚWIADCZENIA RZĄDOWE: 

, , Poz. 314 - z dnia 29 kwietnia 1936 r. w spra-
wie zgłoszenia przystąpienia Strefy , Tangeru do 
KO,nwencji 'l.wiązkowej Paryskiej z dnia 20 marca 
1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przej-
rzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. 
, Poz.31S - z dnia 29 kwietnia 1936 r. w spra
wie zgłoszenia przystąpienia Strefy Tangeru do po
rozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. 
dotyczącego zwalczania fałszywych ożnaczeń po
chodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Hadze 
dnia 6 listopada 1925 r. 

Poz. 316 - z dnia 7 mala 1936 r. w sprawie 
złożenia przez W. Brytanję, Meksyk i Turcję doku
mentów ratylikacyj;zych Międzynarodowej Kon
wencji Telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 
r., rozciągnięcia tej konwencji na niektóre terytorja 
brytyjskie oraz przystąpienia Południowej Rodezji' 
do powyższej konwencji. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
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" ' Zarządzenia Władz N aezeln yeh. 
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227. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 maja 1936 r. 

O wartości jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 36 rozporządzenia Prezy" 
denta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. 
o wierzytelnościach w walutach zagranicznych 
(Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509) oraz rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1')34 r. w 

, sprawie obliczania i ogła:szańia wartości złota 
, (Dz. U. R. P; Nr. 72, poz. 694) - ustalam na 'mie
siąc czerwiec 1936r. wartóść jednego grama czy
stego złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

"MiniJter Skarbu: 
' t~J, E. , ~wigfkowski. 

--000--

228. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA 'OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 22 maja 1936 r. 

O zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komi':' 
sji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na 
obszarze m. Krakowa z dnia 27 kwietnia 1936 r .• 

Na podstawie art. 3 ust. {2) pkt. 2 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach 
rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych 
pomiędzy pracodawcami a pracownikami w prze
myśle i handlu (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 604) oraz 
§ 44 i 45 rozporządzenia Ministra Opieki Spo
ł~cznej i dnia 24 stycznia 1934 r. w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem 
Przemysłu i Handlu o wykonaniu rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 październi
ka 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjem
czych do załatwiania zatargów zbiorowych poinię
dzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle 
i handlu (Dz. U. R. P . Nr. 13, poz. 104) postana
wiam co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam orzeczenie Nadzwyczajnej 
Komisji Rozjemczej, powołanej na podstawie 
uchwały Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 
1936 r., wydane w dniu 27 kwietnia 1936 r., w 
sprawie załatwienia zatargu "IN przemyśle budow
lanym na obszarze, m. Krakowa, podane w załącz
niku do zarządzenia niniejszego. 

§ 2. Jako datę wejścia w życie orzeczenia 
oznaczam dzień 1 kwietnia 1936 r. 

Minister Opieki Społecznej: 

(-) Marjan Zyndram - Kościałkowski. 

ZalączDik do zarządzenia Ministra Opieki 
Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. (poz. 228). 

DR ZEC ZENIE. 

Nadzwyczajn~ Komi$ja Rozjemcza, powołana 
na podstawie uchwały Rady ,Ministrów z dnia 20 
h:wietnia 1936 r., " w ' myśl postanowień rozporzą-

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach roz
jemczych do załatwiania zatargów zbiorowych po
między pracodawcami a pracownikami w przemy
śle i handlu (Dz. U. R. P . Nr. 82, poz. 604) w celu 
załatwienia zatargu w przemyśle budowlanym na, 
obszarze m. Krakowa, ' 

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 1936 r. na 
Ratuszu w Krakowie, 

w składzie ustalonym zgodnie z §§ 8, 12, 13 i 37 
rozporządzenia z dnia 24 stycznia 1934 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 13, poz. 104): 

Przewodniczący - p. 'Wacław Prenier, Na
czelnik Wydziału Rozjemstwa i Polityki Pracy Mi
nisterstwa Opieki Społecznej, 

, Członkowie - p. Mieczysław Kolbuszewski, 
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, delegat 
Ministra Sprawiedliwości, p. Juljan Wąsowski, Na
czelnik Wydziału Komunikacyjno - Budowlanego 
Urzędu Woj:ewódzkiego w Krakowie, delegat Mi
nistra Spraw Wewnętrznych, 

wobec uchylenia się od udziału w komplecie 
orzekającym Komisji 3-ch ławników ze strony ro
botników i wobec automatycznego ustąpienia 3-ch 
ławników ze strony pracodawców -

, w' obecności następujących ' uczestńików za
'targu: 

ze ~tr,onyprac0d8wców 

l) Zwią~ek Budowniczych i Kierowników Bu
dowy, dawniej Izba Budowniczych w Krakowie w 
osobach pp. Stanisława Pronaszki, arch. Ludwika 
Wartha, ' arch. Antoniego Dostala, arch. Michała 
Junika, inż. Władysława Kleinbergera, arch, Ada
ma Bigosza i arch. Stanisława Słupeckiego, ' 

2) Związek Przemysłowców w Krakowie ,
Sekcja Budowlana w osobach pp. Dr. Inż. Józefa 
Tauba i Dr. Rudolfa Rozenthala. 

3) Cech Mistrzów Murarskich, Ciesielskich i 
Kamieniarskich w Krakowie w osobach pp. SŁani
sława Dudeka, Jana Trembeckiego i Wk>dzimie
rza ŻakuIskiego, 

4) Cech Malarzy i Lakierników Grupa I w 
Krakowie w osobie p. Alojzego Twardowskiego, 

5) Cech Malarzy i Lakierników Grupa II w 
Krakowie w osobie p. Jakóba Paurera, 

ze strony pracowników 

, l) Centralny Związek Robotni'ków Przemysłu 
Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i POKrew 
nych Zawodów w Polsce w osobach pp. Jana Sa
wickiego, Józefa Putyry, Romana Kurka, Leona 
Borkowskiego, Adama Leńczewskiego, Józefa 
Kwiecienia, Władysława Ziomka i Władysława 
łAckiego, 

2) Związek Zawodowy Robotników Przemysłu 
Budowlanego Z. Z. Z. w Krakowie w osobach 
pp. Ludwika Chudzika, Feliksa Stypuły i Broni
sława Wrońskiego, 

po zbadaniu istoty zatargu, przeprowadzeniu 
postępowania dowodowego i wysłuchaniu głosów 
stron 

o r z e k a: 

§ l. 

Ustala się następujące minimalne stawki płae 
robotników budowlanych za godzinę: 
murarz 
cieśla . . . . 
przodownik żelbetoniarski 
gracownik . . . 
robotnik niewykwalifikowany • . 
robotnik niewykwalifikowany do lat 

kobiety 

• zł 1.20 
11 1.20 
11 0.90 
11 0.7eJ 

• .. 0.55 
18 i 

11 0.40 
koźlarz przy pracy w akordzie za prze

niesienie 1000 szt. cegieł do piwnic i 
parteru . . . . , • 
oraz za każde następne piętro wzglę
dnie za każde 4 m wysokości dodatek 

-fi 3.~ 

II 1.35 
11 0.55 ,robotnik ziemny przy budowie ,. • ' 


