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TREść DZIAŁU URZĘDDWEGD:

wych, wydziałach robotniczych i pracowniczych,
oraz o rozjemstwie w zatargach pracy (Dz. Ust.
Z a r z ą d z e n i a ~ ł a d z N a c z e 1 n y c h:
Rzeszy Niem. str. 1456) w celu załatwienia zatargu w przemyśle budowlanym na terenie miasta
Poz. 2~6. Zarządzenie Komisarza Demobili- wielkiej Gdyni na posiedzeniach w dniach 22, 25,
zacyjnego dla obszaru woj. pomorskiego, miasta 27 li 28 maja, oraz w dniu 6 czerwca 1936 r. w loi powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowro- kalu Inspektoratu Pracy 6O-go Qbwodu w Gdyni,
cław oraz powiatów: szubińskiego i wyrzyskiego
w składzie ustalonym zgodnie z § 15 dekretu
z dnia 12 czerwca 1936 r. o nadaniu mocy oho- , z dnia 23 grudnia 1918 r. o umowach zbiorowych,
wiązającej orzeczeniu Komisji Pojednawczo..R.ozwydziałach robotniczych i pracowniczych, oraz o
jeBlczej w Gdyni z dnia 22, 25, 27 i 28 maja oraz rozjemstwie w zatargach pracy (Dz. Ust. Rzeszy
6 czerwca 1936 r. o warunkach prac::y i płacy w Niem. str. 1456)
przemyśle budowlanym lUł terenie miasta wielkiej
Przewodniczący:
Gdyni.
p . Inż. Józef Helbrecht,
Inspektor Pracy 60 Obwodu,
Ławnicy ze strony pracodawców:
p. Inż~ Stefan Strokowski, ławnik stały,
p. Józef Skarzyński, ławnik stały,
p. Franciszek Guttmann, ławnik niestały.

DZIAŁ URZĘDOWY.

Ławnicy

ze strony pracobiorców:
p. Jan Cichocki, ławnik stały,
lP. Jan T uska, ławnik stały,
p. Kazimierz ~Werner, ławnik niestałYi
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Zarządzenia Władz Naczelnych.

w
1)

256.

uczestników zatargu ze
strony pracodawców:
Związek Faqry:kantów i--. Przemysłowców w
Gdyni StowatzyszeiliezarejesŁrowane w oso' bach:
, .

• p.

Ioż. Kazimierza Krzytan~wskiego, prezesa

Związku,

ZARZĄDZENIE

p. Inż. Aleksandra ' Boliomolca, vice-prezesa

. Komisarza Demobilizacyjnego
dla obszaru woj. pomorSkiego, miasta i powiatu
Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz
powiatów Szubińskiego · i Wyrzyskiego,
z dnia 12 czerwca 1936 r.
ó tiadaniu mocy obowiązującej orzeczeniuKomi-

sji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 22,
lS, 27 i 28 maja oraz 6 czerwca 1936 r. owarun.
. kach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na
, tetenie miasta wielkiej Gdyni.
Na podstawie § 23 rozporządzenia o przyjmowaniu i wydalaniu robotników podczas okresu
demobilizacji gospodarczej z dnia 3 września 1919
r. (Dz. U. Rzeszy str. 15(0) zarządzam co nastę
puje:

Związku,
.p. Inż.

Jana Smidowicza, vice-prezesa Związ
ku oraz
p. Józefa Kunerta - syndyka ~wiązku.
ze strony pracobiorców:
1) Centralny Związek Robotników Przemysłu
Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych Zawodów w Polsce, Qkręg Gdynia
w osobach:
p . Teodora Zielińskiego - Sekretarza Okrę
gowego Związku,
p. Piotra Kosa,
p. Jana Gierszwskiego.
2)

Orzeczeniu Komisji Pojednawczo - ROZjem-I
czej w Gdyni z dnia 22, 25, 27 i 28 maja oraz 6
czerwca 1936r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na terenie wielkiej Gdyni na, daję moc obowiązującą, poczynając od dnia 6 3)
czerwca 1936 r. Tekst orzeczenia podany jest w
załączeniu do niniejszego zarządzenia .

§ 2.
Z

Komisarz DemobilizacY'in y:
(-l Inż. Henryk Z~grodzki.
Zalączaik do
z:arządzenia
Komisarza
Demobilizacyjnego z: dnia 12 czerwca 1936 r.
(poz. 256).

Q R ZE C ZENIE:
Komisja Pojednawczo - Rozjemcza w Gdyni
ustanowiona rozporządzeniem Ministra Opieki
Społecznej z dnia 24 czerwca 1935 ,r. (Dz. U. R P .
Nr. 50135, poz. 331) działając na podstawie dekretu z dnia 23 grudnia 1918 r. o umowachzbioro-

Związek Zawodowy Robotników PrzeBudowlanego w Polsce - Qddział w
Gdyni w osobach:
Józefa Morawskiego-SekreŁarza Związku,
Józefa Radkowiaka,
Franciszka Bielicy,
Jana Jackowskiego,

Z. Z. Z.
mysłu

§ 1.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

obecności następujących

p.
p.
p.
p.
p.

Stanisława Bażanta.

Związek

Robotników i Rzemieślników Z. Z. P.
Sekretarjat Gdynia w osobach:
p. Jana Doliń.skiego - Sekretarza Okręgowego Związku,
p. Stanisława Olszewskiego,
p. Sylwestra Siwderskiego,
p. Konrada Łąckiego;
po zbadaniu całokształtu sprawy, przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wysłuchaniu gło
sów stron, ustaleniu punktów spornych oraz po
stwierdzeniu, że nie można doprowadzić strony
prowadzące Sipór do ugody, na podstawie §§ 25
i 27 dekretu z dnia 23.XII. 1918 r. o umowach
zbiorowych, wydziałach robotniczych i pracowniczych, oraz o rozjemstwie w zatargach p~-y, (Dz.
Ust. Rzeszy Niem. str. 1456) wydaje następujące
orzeczenie:
§l;

Zakres działania umowy i stawki płac za godzinę:
Ustala się na terenie miasta Wielkiej Gdyni
dla robotników budowlanych oraz robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach: budowlanych,

murarskich, ciesielskich, betonowych, żelbetono
wych, oraz robót ziemnych minimalne stawki
plac za godzinę w nastwuiących wysokąściach:
1. Murarz, Cieśla (przy robotach wią
zanych i szalerskich) Zbrojarz samodzielny, Przodownik przy robotach betonowych
1.2Ó zł
2. Szaler
(pomocnik
cieśli
przy
robotach s'z alerskich, wykonywujący samodzielnie sz'a lowanie)
.
I.OÓ zł
3. Tragarz ce,gły, wapna i betonu
i Maszynista przy obsłudze maszyn
0.90 zł
4. Robotnik zatrudniony przy wyrobach
cementowych,
Pomocnik
0.75 zł
ZJbrojarza i Pomocnik szalerski
().7() d
5. Robotnik budowlany
.
.
.
6. Robotnik przy robotach ziemnych' . 6.65 zł
0.60 zł.
7 . . Robotnik Ipowyżej lat 18 do 20 lat

§ 2.

Dodatki specjalDe dO stawek za god7Jnę:
Ustala się specjalne dodatki do minimalnych
stawek pł·acprzy niżej wymienionych pracach , w
następującej wysokości:

a) przy trudniejszych pracach murowych
lub tynkowych, jak . np. licowanie
ozdobne ścian licówką, murowanie filarów wielOlbocznych, murowanie trudniejszych sklepień, ciągnięcie i gierowanie ozdób . architektonicznych, ~ztablą
tury, tyn,ki szlachetne, samodzielne
ustawianie futryn i t. p..
.
.
. 10%
b) przy tynkowaniu ścian wewnętrznych
filcowanych i zwykłych zewnętrznych . . 5%
e) przy robotach morskich, wodnych, o ile
pracownik pracuje w wodzie . ' , . . tO %
d) przy wykonywaniu smarowania materjałami
izolacyjnemi palącemi (jak np.
carbolineum) .
.
..
10 %
e) przy pracach w studniach i szachtach
na głębokoś!=i ponad 5 metrów
.
. . 10 %
f) przy pracach na wysokości ponad 25
metrów
.
10 %'

§ 3.

Praca akordowa:
Na wypadek stosowania przy robotach budowlanych systemu akordowego stawki jednostkowe 'z a pracę w akordz,ie powinny być obliczone w taki sposób, ahy zarobek ogólny robotnika
akordowego był cona:jmniej o 25 % wyższy od
płacy dniówkowej robotnika odpowiedniej kate·
gorji.

§ 4.
Stawki płac za okres bezumowny:
Stawki płac za czas bezumowny, t. j. od dnia
15 marca 1936 r. do dnia 5 czerwca 1936 r. winny być obliczone i wypłacone przez praeoda wców objętych niniejszem orzeczeniem według sŁa'
wek ustalonych przez orzeczenie arbitrażowe z
dnia 6 listopada 1933 r.

§ 5.
Wypłata

zarobków:

Wypłata zarobków dokonywuje się nie rzadziej niż co dwa tygodnie w środę bez,pośrednio
po ukończeniu pracy i na miejscu wykonywania
pracy.
Każdy pracownik winien otrzymać książecz
kę obrachunkową, niezależnie od ilości zatrudnionych rOIbotników u pracodawcy.

§ '6.
Przyjmowanie i zwalnianie pracowników:
Z prawa pierwszeństwa w przyjmowaniu dct
pracy korzystają w pierwszej linji pracownicy

