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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r zą d z e n i a VI ł a d z N a c z e 1 n y c h: 

Poz. 232. Zarządzenie o nadaniu Złotego 
Krzyża Zasługi. 

Poz. 233. Zarządzenie Ministra Opieki Spo
łeczae; z dnia 22 ma;. 1936 r. o zatwierdzeniu 
orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla 
przemysłu budowlanego na obszarze m. Lodzi 
z dnia 8 maia 1936 r. 

Poz. 234. Obwieszczenie Ministra Opieki 
Społeczne; z dnia 22 maja 1936 r. w sprawie pocIa
nia o nadanie mocy powszechnie obowiązującej 
dla wszystkich robót budowlanych na obszarze 
m. Lodzi i gmin przyległych orzeczeniu Nadzwy
czajnej Komisji Rozjemczej z dnia 8 maja 1936 r. 

2. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

232. 

ZARZĄDZENIE. 

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 
1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 458) nadaję 

ZLOTY KRZY2 ZASLUGI 

po raz pierwszy 

za czyn męstwa i odwagi w służbie wojskowej 
podporucznikowi Juljuszowi Freiblerowi. 

Warszawa, dnia 29 maja 1936 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-) l. Mościcki. 

Prezes Rady Mi:nistrów: 
(-) Składkowski. 

-000-

233, 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 22 maja 1936 r. 

o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komi
s;i Rozjemczej dla przemysłu budowlanego ną ob

szarze m. Lodzi z dnia 8 maja 1936 r. 

Na podstawie art. 3 ust. (2) pkt. 2 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 przemyśle 
i handlu (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 604) oraz § 44 
i 45 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej 
z dnia 24 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Mini
strem Sprawiedliwości oraz Ministrem Przemysłu 
i Handlu o wykonaniu rozporządzenia Prezyden
ta RzeczypospoHtej z dnia 27 października 1933 r. 
o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do za
łatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy praco
dawcami a pracownikami w przemyśle i handlu 
(Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 104) postanawiam co na-
stępuje: . 

§ 1. 

... Zatw.ierdzaI,D orzeczenie Nadzwyczajnej Ko
DUS)l Roz)emcze), powołanej na podstawie u~hwa-

ły Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1936 r., wy
dane w dniu 8 maja 1936 r. w sprawie załatwienia 
zatargu na robotach budowlanych na obszarze 
m. Łodzi, podane w załączniku do zarządzenia ni
niejszego. 

S 2. 

Jako datę We)SCla w życie orzeczenia ozna
czam dzień l maja 1936 r. 

Minister Opieki Społecznej! 
(-) M. Kościałkowski. 

Załącznik ' N 4"ządzenia Ministra Opieki 
Społecznej ZC.,li. 22 maja 1936 r. (poz. 233). 

ORZECZENIE. 

Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza, powołana 
na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 20 
kwietnia 1936 r., w myśl postanowień 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) w 
celu załatwienia zatargu w przemyśle budowla
nym na obszarze m. Łodzi -

na posiedzeniu w dniu 8 maja 1936 r. w sali 
kOnferencyjnej Urzędu WBjewóctzkiego w Łodzi, 

w składzie ustalonym zgodnie z S§ 8, 12, 13 i 
3i rozporządzenia z dnia 24 stycznia 1934 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 13, poz. 104): 

Przewodniczący: p. Wacław Prenier, Naczel-I 
nik Wydziału Rozjemstwa i Polityki Pracy Mini
sterstwa Opieki Społecznej; . 

Członkowie: p. Zygmunt Kasiński, Przewod
niczący Sądu Pracy w Łodzi, p. inż. Jerzy Bajkie
wicz, Naczelnik Wydziału Komunikacyjno-Budow
lanego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 

wobec uchylenia się pięciu ławników z grupy 
pracodawców w czasie narady Komisji i automa
tycznego ustąpienia pięciu ławników z grupy ro
botników 

w obecności następujących uczestników za
targu: 

ze strony pracodawców: 

I 1) Cech Murarzy w Łodzi w osobie p. Józefa 
Tomczaka, 

2) Zrzeszenie Polskich Majstrów Murarskich 
w Warszawie, Oddział w Łodzi, w osobach 
pp. Andrzeja Panka i Konstantego Karpińskiego, 

ze strony pracowników: 

1) Związek Zawodowy Robotników Przemysłu 
Budowlanego, w Polsce Z. Z. Z., Oddział w Łodzi: 
w osobach: pp. Maksymiljana Gomolińskiego, Ja
na Śliwińskiego, Władysława Kwaśniewskiego, 
Ludwika Nowakowskiego i Adama Czerwińskiego, 

2) Polski Związek Zawodowy Pracowników 
Budowlanych "Praca" w Łodzi w osobach: pp. Jó
zefa Figurskiego, . Józefa Graczyka i Leonarda Ko
rzanowskiego, 

3) Centralny Związek Robotników Przemysłu 
Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i Pokrew
nych Zawodów w Polsce, Oddział w Łodzi w oso
bach: pp. Stanisława Karpińskiego i Tomasza Ko
lasińskiego 

i wobec uchylenia się od udziału w rozpra
wie następujących organizacyj: 

ze strony pracodawców: 

l) Cechu Cieśli m. Łodzi, 
2) Przedstawicielstwa Niezrzeszonych Przed

siębiorców Budowlanych w Łodzi, 

ze strony pracowników: 

Zjednoczenia Pracowników Rzemieślniczych 
R. P. Sekcji Cieśli, . 

po wysłuchaniu istoty zatargu, przeprowadze
niu postępowania dowodowego i wysłuchaniu gło-
sów stron " 

o r z e k a: 

Stawki płac. 

§ 1. 

Ustala się za godzinę następujące minimalne 
stawki płac robotników budowlanych: 
Sztukator wykwalifikowany i wyprawa 

zewnętrzna . 
Murarz wykwalifikowany . 
Cieśla wykwalifikowany. . • 
Koźlarz noszący najmniej JO cegieł 
Gracownik . 
Pomoc budowlana . 

zł t.~ 
" 1.12 

• " 1.12 
• " 0.95 
• " 0.65 

" 0.60 
Zbrojarz samodzielny wykonujący wIg 

otrzymanych rysunków • " 1.15 
Zbrojarz wiążący . • " 0.80 
Betoniarz samodzielny • " 0.80 

§ 2. 

Wykwalifikowanym murarzem i cieślą jest 
pracownik posiadający dyplom czeladniczy lub też 
nieposiadający dyplomu, lecz samodzielnie wyko
nujący czynności. 

Teren. 

§ 3. 

Orzeczenie niniejsze obowiązuje przy wyko
nywaniu wszelkich robót budowlanych na obsza
rze okręgu administracyjnego m. Łodzi oraz na 
terenie gmin bezpośre.dnio graniczących z mia
stem, a także na terenie m. Ruda Pabjanick;a. 

Wypłata zarobków. 

§ 4. 

Wypłata zarobków winna być dokonywana 
co tydzień bezpośrednio po zakończeniu pracy w 
sobotę i powinna następować w miejscu wykony-
wan~p~~ . 

O ile rozliczenie zarobków dokonywane Test 
raz na dwa tygodnie, to w tygodniu, w którym 
rozliczenia niema, winna być dana zaliczka, nie 
mniej jednak niż 75 % należności za pracę za ten 
okres. 

Przepisy porządkowe. 

§ 5. 

, Na każdej budowli pracodawca obowiązany 
jest dostarczyć pomieszczenia dla przechowywa
nia ubrań i narzędzi pracowniczych. . 

Postanowienia ogólne. 

§ 6. 

Orzeczenie niniejsze nie narusza w niczem 
stawek płac przewidzianych dla robotników bu
dowlanych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
innych gałęzi przemysłu, np. w przemyśle włó
kienniczym i posiadających na podstawie umów 
zbiorowych, zawartych dla tych gałęzi przemysł~ 
unormowane warunki pracy i płacy. 

S 7. 

Warunki umowy indywidualnej o pracę, mniej 
korzystne dla robotnika niż przewiduje orzecze
nie, są nieważne i ulegają zastąpieniu z mocy pra
wa przez odpowiednie postanowienie orzeczenia 
niniejszego, natomiast warunki korzystniej'sze po
zostają w mocy. 

S 8. 
Orzeczenie nlDlejsze obowiązuje od dnia 

l maja 1936 r. do dnia 31 marca 1937 r. 

Przewodniczący: 
(-) Wadaw Prenier 

Naczelnik Wydziału 
Ministerstwa Opieki Społeczne; 

Członek 
(-) Zygmunt Kasiński 
Przewodniczący Sądu Pracy 

w Łodzi 

Członek 
(-) Jerzy Ba;kiewicz 

Naczelnik Wydziału 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 


