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TREśC 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. 235. Zarządzenie Ministra Opieki Spo
łecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu 
orzeczenia z dnia 4 maja 1936 roku Nadzwyczajnej 
Komisji Rozjemczej 'dla przemysłu budowlanego na 
obszarze Województwa Poznańskiego z wyjątkiem 
niektórych powiatów. 

Poz. 236. Obwieszczenie Ministra Opieki Spo
łecznej z dnia. 22 maja 1936 r. w sprawie podania 
o nadanie mocy powszechnie obowiązujące; orze
czeniu Nadzwyczajne; Komisji Rozjemczej z dnia 
4 maja 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych 
na obszarze województwa poznańskiego z wyjąt
kiem niektórych powiatów. 

DZIAŁ URZ~DOWY. 
-00<>-

Zarządzenia Władz N acze1nych. 

235. 

ZARZĄDZENIE 
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 22 maja 1936 r. 

o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji 
Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obsza-
1'Ze Wojew~twa Poznańskiego z wyjątkiem nie
. których poWiatów z dnia 4 maja 1936 roku. 

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 z'biorowych po
między pracodawcami a pracownikami w przemy
śle i handlu (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 604) oraz 
§§ 44 i 45 rozporządzenia Ministra Opieki Społecz
nej z dnia 24 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Mi
nistrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Przemysłu 
i Handlu o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o 
nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do zała
twiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodaw
cami a pracownikami w przemyśle i handlu (Dz. U. 
R. P. Nr. 13, poz. 104) postanawiam co następuje: 

§1. 

Zatwierdzam Orzeczenie Nadzwyczajnej Ko
misji Rozjemczej powołanej na podstawie uchwały 
Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1936 roku, wy
dane w dniu 4 maja 1936 r. w sprawie załatwienia 
zatargu w przemyśle budowlanym na obszarze Wo
jew~dztwaPoznańskiego z wyjątkiem niektórych 
P?~latów, podane w załączniku do zarządzenia ni
me)szego. 

§ 2. 

Jako d:a:tę wejścia w 'życie orzeczenia ozna
czam dzień 1 maja 1936 r. 

Minister Opieki Społecznej: 
(-l M. Kościalkowski. 

Załlłczalk do zarz~dzenia Ministra Opie
ki Społecznej l dnia 22 maja 1936 r. 
(poz. 235;. 

ORZECZENIE 
Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza, powDłana 

na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 28 
kwietnia 1936 r., w myśl postanowień rozporządze-

nia 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 ce
lu załatwienia zatargu w przemyśle budowlanym 
na obszarze województwa poznańskiego z wyjąt
kiem niektórych powiatów, 

na posiedzeniu w dniu 4 maja 1936 r. w sali 
konferencyjnej Inspekcji Pracy w Poznaniu, 

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 
Ministerstwa Opieki Społecznej, 

Członkowie - p. Stefan Grabowski, Sędzia 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, delegat Ministra 
Sprawiedliwości, p. Bernard Zakrzewski, Naczel
nik Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzę
du Wojewódzkiego w Poznaniu, delegat Ministra 
Spraw Wewnętrznych, 

wobec uchylenia się jedne~o ławnika ze strony 
robotników przed posiedzeniem Komisji, a wzwiąz
ku z tem automatycznem ustąpieniem jednego ław
n~ka ze strony pracodawców, a następnie wobec 
uchylenia się czterech ławników ze strony praco
dawców w czasie narady Komisji i automatycznego 
ustąpienia czterech ławników ze strony robotni
ków 

w obecności następujących ·uczestrtików za
targu: 

ze strony pracodawców: 

o r z e k a: 

Stawki płac i teren. 

§1. 

Ustala się za godzinę następujące minimalne 
stawki płac robotników budowlanych: 

Robotnik 

M i a I t a: 
Murarz 
i cieśla 

przy no
szeniu 
cegły 

i wapna 

Poznań.. • .. .. • .. • • • . zł.0,98 zł. 0,75 
. " 0,75 " 0,55 

" 0,70 " 0,45 
Gniezno i Ostrów. . • • • 
Żnin i Mogilno . .' . . . . 
Śrem, Września, Sroda, Jarocin, 
Kępno, Krotoszyn i miasta nie po
wiaŁowe Koźmin, Pleszew, Odo
lanów i Ostrzeszów . . . . . 
Czarnków, Oborniki, Międzychód 
i Nowy Tomyśl. • . .. 

" 0,62 " 0,45 

" 0,60 " 0,40 

§ 2. 
Płace ustalone dla murarzy i cieśli stosuje się 

również do prac murarskich i ciesiel·skich, wy-kony
wanych w przedsiębiorstwach robót ziemnych 
i żelbetowych. 

§ 3. 
Ponadto ustala się następujące minimaJn~ 

stawki płac za godzinę: 

Dla Poznania: 
podmistrz otrzymuje sŁawkę rze-

I mieślnika wyższą o . . . 
1) Okręgowy Związek Pracodawców stow. posterl;lnk.owy. . . . • 

zar. w Poznaniu w osobach pp. Tadeusza Ze gal- robotDlk zelbetonowy. '. . 

25% - 45% 
zł 1,0:1 
" 0,15 

skiego i Maksymiljana Garsteckiego, " l?rzy ~obotach nazlem-
2) Związek Pracodawców w Przemyśle Budo- nychl podziemnych. " 0,60 

" 0,50 
" 0,30 
" 0,92 
" 0,70 

wlanym na Wielkopolskę T. z. w Poznaniu w oso- " od lat ~8 - 21 . 
bach pp. Stanisława Ho.fmanna:, Jana Hofmanna, " młodOCiany 
Ludwika Michalskiego, Czesława Mroczkowskiego malarz . . . 
i Władysława Urbaniaka, .strycharz malarski . 

3) Wolny Cech Mistrzów Murarskich i Cie- Dla Gniezna: 
sielskich w Poznaniu w osobach pp. Władysława robotnik od lat 18 _ 21 . 
Kaczmarka, Bolesława Zawartowskiego i Jana · 
Rejewskiego, 

4) Cech Strzecha Krotoszyńska Mistrzów Mu
rarskich, Ciesielskich i Kamieniarskich w Ostro
wie w osobach pp. Juljana Kornaszewskiego, Jó: 
zefa Wilaszka i Władysława Matuszczyka, 

5) Związek Pracodawców miasta Gniezna 
i Okolicy w Gnieźnie w osobie p. Czesława Mar
gowskiego, 

6) upoważniony przedstawiciel pracodawców 
z Mosiny pow. śremskiego p. Władysław Litke, 

7) upoważniony przedstawiciel pracodawców 
pow. wrzesińskiego p. Antoni Topolewski, 

8) Cech Mistrzów Malarskich w Poznaniu w 
osobach pp. Antoniego Kaźmierczyka i Jana Bier
nackiego. 

ze strony pracowników: 

1) Związek Pracowników Budowlanych i Po
krewnych Zawodów Z, Z. P. w osobach pp. Anto
niego Kowalczyka, Józefa Różańskiego, Ignacego 
Urbaniaka, Jana Janiaka i Stanisława Łebendy, 

2) Centralny Związek Robotników Przemysłu 
Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i Po
krewnych Zawodów w Polsce, Okręg w Poznaniu 
w osobach p.p. Franciszka Kowalewskiego, Józefa 
Prusieckiego i Jana Morarza, 

3) Związek Zawodowy Robotników Przemysłu 
Budowlanego Z. Z. Z, w Poznaniu w osobach pp. 
Bronisława Wolka, Szczepana Dudzińskiego i 
Franciszka Matuszaka, 

4) Związek Cechowy Czeladzi Ciesielskiej na 
Wielkopolskę z siedzibą w Poznaniu w osobie p. 
Wojciecha Kryszkiewicza, . 

5) Związek Czeladzi . i Podmistrzów Murar
skich na Wielkopolskę z. siedzibą w Poznaniu w 
osobie p. Jana Marcinkowskiego, 

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

" 0,33 

§ 4. 

Stawki dla Poznania obowiązują okręg admi
nistracyjny miasta Poznania oraz miejscowości: 
Maltę, Starołękę, Luboń, Żabikowo, Kobylepole, 
Chartowo, żegrze, Ławicę, Fabjanowo, Kotowo, 
Naramowicze; Gołęczewo, Piątkowo, Swierczewo, 
Morasko, Strzeszyn, Junikowo, Minikowo i Anto
ninek. 

§ 5. 
Dla gmin miejskich liczących powyżej 3.500 

mieszkańców obowiązują stawki danego miasta 
powiatowego z opustem: 
.dla gmin miejskich powiaŁu poznańskiego 
dla gmin miejskich powiatu gnieźnieńskie-

go i ostrowskiego . . . . 159;; 
dla gmin miejskich powiatu żnińskiego i 

mogilnickiego . . . . . 10 % 
dla gmin miejskich w pozostałych powiatach-jak 
w miastach powiatowych. 

. Dla gmin miejskich liczących poniżej 3.500 
mieszkańców stawki wynoszą dla murarza i cie
śli - 55 gr; a dla robotnika przy noszeniu cegły 
i wapna - 36 gr. 

Stawki płac dla Mosiny są o 10 % wyższe niż 
stawki płac dla Sremu. 

Praca akordowa. 

§ 6. 

Przy stosowaniu pracy akordowej stawki je. 
dnostkowe za prace w akordzie powinny być obli· 
czone w taki sposób, ażeby zarobek ogólny rob~ 

. tnika akordowego był co najmniej o 15 % wyższy 
od płacy dniówkowej robotnika odpowiedniej ka· 
tegorji. Tam, gdzie prace akordowe bywają wyko
nywan~, ustala się taryfę akordową. Praca akor· 
dowa nie może obejmować budowy ścian kapitał. 
nych,wykon'ywanych z cegieł. . 


