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TRĘSĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

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

Poz. 238. Zarządzenie Ministra Opieki Spo
łecznej z dnia 26 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orze
czenia z dnia 18 maja 1936 r. Nadzwyczajnej Ko
misji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na 
obszarze m. Lwowa. , 

Poz. 239. Obwieszczenie Ministra Opieki Spo
łecznej z dnia 26 maja 1936 r. w sprawie podania 
o nadanie mocy powszechnie obowiązującej orze
czeniu Nadzwyczajne; Komisji Rozjemczej z dnia 
18 maja 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych 
Da obszarze m. Lwowa. 

-
DZIAŁ URZĘDOWY. 

-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

238. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA OPffiKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 26 maja 1936 r. 

o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komi
sji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na 

obszarze. Lwowa z dnia 18 ID.aj!l 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 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 
Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Prze" 
mysłu i Handlu o wykonaniu rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 
·1933 r, o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych 
do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy 
pracodawcami a pracownikami w przemyśle i han
dlu (Dz. U, R. P. Nr. 13, poz. 104) postanawiam, 

. co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdzam Orzeczenie Nadzwyczajnej Ko
misji Rozjemczej powołanej na podstawie uchwa
ły Rady Ministrów z dnia 12 maja 1936 r" wydane 
w dniu 18 maja 1936 r. w sprawie załatwienia za
targu w przemyśl~ budowlanym na obszarze m. 
Lwowa, podane w załączniku do zarządzenia niniej
szego. 

§ 2. 
Jako datę wejścia w życie orzeczenia oznaczam 

dzień 20 maja 1936 r. 

Minister Opieki Społecznej: 
(-) M. Kościalkowski. 

Załącznik do zarządzenia Ministra Opie
ki Społecznej z dnia 26 maja 1936 r. 
(poz. 238). 

O R Z E C Z E N I E. 
Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza, powołana 

na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 
1~ maj'a 1936 r., w myśl postanowień rozporządze
ma Prezydenta z 27.X. 1933 r. o nadzwyczajnych 
komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów 
zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownika
mi w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. Nr. 82, 
poz. 604) w celu załatwienia zatargu w przemy
śle budowlanym i w zawodach pokrewnych na 
·obszarze mias'ta Lwowa. 

na posiedzeniu w dniu 18 maja 1936 r. w sali 
konferencyjnej Starostwa Grodzkiego we Lwowie, 

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 -Wacław Prenier, Naczel
nik Wydziału Rozjemstwa i Polityki Pracy Mini
sterstwa Opieki Społecznej. 

Członkowie - Antoni Gerstman - Wicepre
zes Sądu Apelacyjnego we Lwowie, delegat Mi
nistra Sprawiedliwości, 

Franciszek Szczygieł - Naczelnik Wydziału 
Komunikacyjno - Budowlanego Urzędu Wojewódz
kiego we Lwowie, delegat Ministra Spraw We
wnętrznych. 

Ławnicy - Stały ławn': ~ ,j'"ze strony robotni
ków od udziału w komplecie orzekającym Komisji 
uchylił się, w związku z czem automatycznie ustą
pił ławnik ze strony pracodawców, dwaj niestali 
ławnicy ze strony robotników nie zostali przedsta
wieni przez wezwane do tego związki zawodowe, 
wobec czego dwaj ławnicy ze strony pracodawców 
zostali również wyeliminowani 

w obecności następujących uczestników za
targu: 

ze strony pracodawców: 

1) Związek Zawodowy Architektów i Budo
wniczych we Lwowie w osobach: pp. Inż. Andrze
ja Szymańskiego, Inż. Maksymilj.'l!\a Koguta i Inż. 
Maliny. 

2) Izba Inżynierska we Lwowie w osobach 
pp. Inż. Michała Kolbuszowskiego i inż. Edwarda 
Ważnego, 

3) Związek Przemysłowców Ceramicznych 
Wschodniej Małopolski w osobie p. Inż. JerL.~l!o 
Reissa. 

4) Cech mistrzów stolarskich i rzemiosł po
krewnych w osobach pp. Romualda T enerowicza, 
Tadeusza Prugara, Edwarda Klebana i Michała 
Nowickiego. 

5) Cech chrześcijańskich mistrzów murarzy, 
cieśli, brukarzy, kamieniarzy i zawodów pokrew
nych we Lwowie, w osobach pp. Michała Czorne
go, Adama Piesa, Stanisława Galara i inż. Ludwi
ka Tyrowicza. 

6) Cech mistrzów przemysłu drzewnego we 
Lwowie w osobach pp. Psachje Altschiillera, Zy
gmunta Streichera i L. Michela, 

7) Cech mistrzów kaflarskich i garncarskich 
we Lwowie w osobach pp. Piotra Rohatyńskiego 
i Karola Liniowskiego. 

8) Cech chrześcijański'ch mistrzów malarzy, la
kierników i pozłotników we Lwowie w osobach 
pp, Michała Haukego i Michała Rewuckiego. 

9) Cech malarzy i lakierników we Lwowie, w 
osobach pp. Oskara Begliicktera i Józefa Lie
blicha. 

10) Cech mistrzów blacharzy, mosiężników i 
bronzowników w osobach pp. Bacha, S. Bresslera, 
Marjana Bendla, Zygmunta Popiela i Józefa Wal
lacha. 

11) Firma kamieniarska IIL. De Cet S-ka" 
we Lwowie, w osobie p. Luigi de Cet", 

ze strony pracowników: 

1) Centralny Związek Robotników Przemysłu 
budowlanego, drzewnego, ceramicznego i pokrew
nych zawodów w Polsce Oddział we Lwowie, w 
osobach pp. Feliksa Sochy, Jana Kusznira i Wła
dysława Laskowskiego, będących jednocześnie 
przedstawicielami władz przełożonych tego Związ
ku, oraz Oddziały i Sekcje Związku wyżej wymie
nionego, a mianowicie: 

a} Oddzia.ł murarzy w osobach pp. Kazimierza 
Henza, Michała Wernika i Stefana Guzińskiego, 

b) Oddział malarzy i lakierników w osobach 
pp. Kolmana Briefa, Jana Staruszniaka, Rudolfa 
Janiczka i Abrahama Pelzmana, 

c) Oddział brukarzy i betoniarzy w osobach 
pp. Jana Ręczucha, Franciszka Skowrońskiego, 
Ernesta Lewa, Ludwika Kamińskiego i Antoniego 
Królikowskiego, 

d) Oddział kamieniarzy w osobach: pp. Jana 
Gerusa i Bronisława Rotha, 

e) Oddział kaflarzy w osobach pp. Józefa 
Czerneckiego i Józefa Barańskiego, 

f) Oddział I i H robotników drzewnych w 
osobach pp. J akóba Fichtla, Adolfa Okina i Miko
łaja Bowszyka, 

g) Oddział ceglarzy w osobach pp. Piotra Wi
raka i Andrzeja Buczka, 

h) Sekcja koźlarzy w osobach pp. Antoniego 
Chomika, Stanisława Krygiela i Józefa Solmana, 

i) Sekcja pomocy budowlanej w osobach pp. 
Stanisława Hawryliszyna, Władysława Bernarda 
i Marcina Smolińskiego, 

j) Sekcja stolarzy maszynowych w osobach 
pp. Alojzego Kleina i Michała Szirapowskiego, 

2) Związek Czeladzi ciesielskiej we Lwowie 
w osobach pp. Stefana Szczura i Michała Szero-
kiego, . 

3) Centralny Związek Robotników przemysłu 
metalowego w Polsce, Sekcja blacharzy, w oso
bach pp. Michała Neuwera i Maksa Lehrera, 

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

o rz e k a: 

§ 1. 

Ustala się za godzinę następujące minimalne 
stawki płac robotników budowlanych: 
Murarz i cieśla. . 
Zbrojarz i betoniarz. . . . 

. zł 0.90 
zł 0.75 

Pomoc na budowie i robotnik ziemny przy 
budowie zł. 0.50 

§ 2. 
Dla koźlarza za przeniesienie 1000 sztuk 

cegieł do piwnic i parteru z odległo-
ści do 35 mtr. . . . . . zł 2.50 
oraz za każde następne piętro wzglę-
dnie za każde 4 mtr wysokości doda-
tek . zł 1.20 

§ 3, 

Dla kamieniarza budowlanego ustala się 
za godzinę minimalną .stawkę. zł 1.15 

Dla kamieniarza budowlanego posługują
cego się własnemi narzędziami ustala 
się dodatek w wysokości 5 % przewi
dzianej dla niego stawki. 

§ 4. 

Dla stolarzy ustala się za godzinę następujące 
stawki płac: 
Stolarz przy robotach budowlanych zł 0.65 
Stolarz przy robotach budowlanych wy-

konywanych na budowie . zł 0.75 

§ 5, 

Ustala się za godzinę następujĄce minimalnf! 
stawki płac dla malarzy: 
Malarz . . 
Pomocnik malarski. . 
Malarz zatrudniony przy fasadzie otrzy

muje dodatek w wy,sokości 25% 
przewidzianej dla niego stawki. 

§6. 

zł 0.70 
zł 0.35 

Ustala się za godzinę następujące 
stawki dla blacharzy: 

minimalne 

Blacharz 
Pomoc 

§ 7. 
Ustala się dla kaflarzy następujący 

płac za jeden kafel: 
Nowy piec kolorowy, . 

zł 0.75 
zł 0.50 

cennik 

zł 0.28 
zł 0.57 N owy piec biały gładki cięty . 

Nowy piec kuchenny kolorowy 
Nowy piec kuchenny biały gładki cięty 
Przestawiony piec kolorowy. . 
Przestawiony ,piec ,biały. . . 

. zł 0.34 
zł 0.58 
zł 0.22 
zł 0.32 
zł 0.29 
zł 0.33 

Przestawiony piec kuchenny kolorowy 
Przestawiony piec kuchenny biały . 
Ogzymsowanie oblicza się za jedną war-

.gtwę kafli odnośnego pieca, a więc 
cokół, gzyms środkowy i górny, jako 
trzy warstwy. 


