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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Zarządzenia Władz Naczelnych: 

Poz. 168. Obwieszczenie Ministra Pracy . 
i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1932 r. 
w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej 
Ż dnia 16 marca 1932 r. mocy powszechnie obo
wiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budo
wlanych na obszarze powiatów Ostrów i Odola~ 
nów województwa poznańskiego. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiecwwości 
z dnia 6 czerwca 1932 r. o uproszczonem załatwia
niu podań hipotecznych i wniosków o wydanie 
nakazów zapłaty w postępowaniu wezwawczem 
na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie 
i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie. 
(Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 10 czerwca 1932 r., 
Nr. 49, poz. 459). 

DZIAŁ URZĘDOWI. 

Zar~ącb;enia Wł~dzNaCl;elnycb. 
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168. 

OB WIESZ CZE N'IE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 11 czerwca 1932 r. 

w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowe; 
z dnia 16 marca 1932 r. mocy powszechnie obo
wiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw bu
dowlanych na 'obszarze powiatów Ostrów i Odo-

lanów województwa poznańskiego. 

. Związek Pracowników Budowlanych i Po-
krewnych Zawodów Z. Z. P. w R. P. wniósł · do 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w myśl 
§ 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1918 r. o 
umowach zbiorowych, wydziałach robotniczych 
i pracowniczych i załatwianiu zatargów zbioro
wych pracy (Dz. U. Rzeszy str. 1456) podanie 
o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla · 
wszystkich przedsiębiorstw budowlanych, na tere
nie powiatów Ostrów i Odolanów województwa 
poznańskiego - umowie zbiorowej, zawartej w 
dniu 16 marca 1932 r. romiędzy Związkiem 
Przedsiębiorstw Budowlanych w Ostrowie z 
jednej strony, a Związkiem Pracowników Budo
wlanych i Pokrewnych Zawodów Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego z drugiej strony. 

T ekst umowy podany jest poniżej. 
Sprzeciwy w sprawie nadania umowie mocy 

powszechnie obowiązującej wnosić można do Mi
nisterstwa Pracy i . Opieki Społecznej w ciągu dni 
14 od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Minister Pracy i Opieki Srołecznei: 

(-l Dr. St. Hubicki. 

TARYFA PŁACY 

dla pracowników zatrudnionych w przemyśle bu
dowlanym w powiecie Ostrów i w byłym pow., 
odolanowskim obowiązująca od dnia 1 kwietnia 

1932 r. 

Pod przewodnictwem p. Szczodrowskiego 
p. o. Podinspektora Pracy Obwodu 57 w Ostro
wie, dnia 16-go marca 1932 r. 

1. ze strony pracodawców: Związek Przed
siębiorstw Budowlanych w Ostrowie, 

2. ze strony pracobiorców: Związek Pra
cowników Budowlanych i Pokrewnych Zawodów 
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, zawarły 
strony następującą umowę płacy: 

1. dla czeladnika murarskiego i ciesielskie
go I kI. - 1.00 zł. 

2. dla czeladnika murarskiego i ciesielskiego 
II kI. - 0.85 zł. 

3. dla robotników budowlanych od - 0.50 zł. 

Do czeladników II kI. zalicza się: 

a) do dwuch lat po wyuczeniu, 

b) ponad 65 lat. 

4. Przy pracach ponad 5 klm. poza obrę
bem miasta, zwraca się koszta podróży w obie 
strony raz na tydzień, bilet kol. IV kI. 

5. Przedsiębiorcy budowlani zobowiązują się 
przyjmować pracowników przez Związek BudowI. 
Z. Z. P. poleconych. 

6. Związek Pracowników Budowlanych 
Z. Z. P. zobowiązuje się wpływać na poleconych 
pracowników, aby polecone prace wykonywali 
sumiennie. 

7. Tworzy się komisję, zł,:,7.oną z jednego .pra
.. ~dawcy i jednego pracobiorcy, 

a) do zwalczania partactwa w zawodzie bu
dowlanym na całym tere;nie objętym tą umową, 

b) do kontrolowania budowli, 

c) do rozpatrywania sporów pomiędzy stro
nami wynikłych z powyższej umowy. 

8. Związki obowiązują się dbać o ścisłe prze
prowadzenie w praktyce powyższej umowy. 

9. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 
l-go kwietnia 1932 r. do dnia 31 grudnia 1932 r. 

10) Wypowiedzenie' niniejszej umowy nastąpić 
może 4 tygodnie przed jej upływem t. j. najpóźniej 
·30 listopada 1932. 

11. W razie niewypowiedzenia, przedłuża 
się umowa na czas nieokreślony, przyczem za
chowuje się ten sam termin wypowiedzenia. 

Ostrów, dnia 16 marca 1932 r. 

Związek Przedsięhiorstw Budowlanych 
w Ostrowie: 

(-) R. Narożny, 

(-) Moraszewski, 

:l-l J. Hroziński, 

(-) Fr. PachoIski, 

(-) A. Adamek, 

(-) Sz. Bińkowski. 

~(-l M anyśkiewicz. 

:(-) W. Stachurski. 

Związek Pracowników Budowlanych i Pokrewn. 
Zaw. Z. Z. P. w Rzeczyposp. Polskie;: 

(-l Mikołaj Nader, 

:(-l St. Piechota, 

(-) Jan Grzesiak. 

(-l Wal. Kościelny, 

(-) Stanisław Fleischer .. . 
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ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 6 czerwca 1932 r. 

s 

o uproszczonem załatwianiu podań hipotecznych 
i wniosków o wydanie nakazów zapłaty w postę
powaniu wezwawczem na obszarze sądów apela
cyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgo-

wego w Cieszynie. 

Na podstawie art. XIX ces, rozporządzenia 
z dnia 1 czerwca 1914 r. (Dz .. u. p. austr. Nr. 1 t8) 
zarządzam co następuje : 

§ 1. Podania hipoteczne i WJ(lioski o wydanie 
nakazów zapłaty w postępoiwaniu wezwawozem 
(ustawa 2; dn. 27kwietillia 1873 r. Dz. u. p. al\lStr. 
Nr. 67) sądy mogą 2Jałatwiać uchwałami, wydawa~ 
nemi w sposób uproszczony. 

§ 2. Do uchwał wydawa'nych w sposób upro
szczony należy stosoWlać ,przepisy rozporząd'zenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1914 r . 
w sprawie wykonania postanowień nQweli o up_ro
szczeniu 'czynności w sąd.ach (Dz. roz,p. austr. Min. 
Spraw. Nr. 41). 

§ 3. Uchwałami wydawrunemi w sposób upro
szczony można w Z'<tsadzie Izał'atwiiać proste poda
nia hipoteczne (np. podania o wpis i wykr0Ślen.ie 
pra:wą zaJS!tawu, o wpis p'rawa włąsności), jeśhpo
dianie zawiera dokładną treść w:pisu i strona do
łączy odpowiednią ilo,ść napisów, potrzebnych do 
zawiadomienia ·osób i wł.adz interesowanych. De
cyzja, czy 'podanie hipoteczne ma być załatwione 
w sposób uproszczony, należy do sędziego. 

§ 4. Do sporządzania uchwał wy:dan yeh 
w sposób uproszczony na:leży używać pieczątek 
o nas1tępu j ących wzorach: . 

a) w sprawach hipotecznych -

Uchwała, 

Sąd zezwa,la na wpis w myśl wniosku 
Sąd grodzki. w Krakowie 

O. III .dma. . . . 193 .. r. 
b) w sprawach postępowan~a wezwawczego: 

Nakaz zapłaJty 
Sąd zezwala na nakaz ,zapłaty w myśl wnio
sku. Nakaz z'apłaty może być uchylony przez 
spr:zeciw, który należy wnieść w ciągu dni 14 
od dnia doręczenia nalk~u. Koszty nakaz.u 
!Zł.. .. • .. .. • .. .. 

Sąd grodzki w Krakowie 

O. III dnia. . . . . 193 .. r. 
§ 5. Ustęp trzeci § 4 rozporządzenia Mini,sh'a. 

S.p.r:awiedHwości ,z dnia 2 czerw,ca 1914 r. w spra
wie wykonania. postanowień noweli o uproszczeni.u 
czynności w sądach (Dz. ro~p. a'ustr; Min. Spraw. 
Nr. 41) otrzymuje brzmienie następujące: 

"Nie można sosować skróconej formy do dao 

zwoleń licytacji i zarządu przymusowego". 
§ 6. Prezesi sądów apelacyjnych w Krako

wtie [ Lwowie w porozumieniu z izbami notarj,alne
mi i ,adwokackiemi ułożą wzory podań w sprawach 
hipotecznych i w sp,rawa,ch postępowania wezwaw
czego, nadających się do załatwienia w sposób 
uproszczony, i wzory te w ciągu 60 dni :po ogłosze
niu niniejszegorozporząd;zenia :przedstawią Mini
strowi Sprawiedliwości, 'który po zatwierdzeniu 
ogłosi je w Dzienniku Urzędowym. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ciie z dniem ogłoszenia. 

. Posf.anowienia niJniejs.zego rozp,C)rządzenia są
dy mogą stosować także do podali, które wes.zły 
do sądu p.rzed wejściem w życie ninil!jszego rozpo
r,ządzen~a, jeżeli podania te odpowiadać będą wy
mogom p.rzewidZ'i'anym w § 3 ,niniejszego roZ'po
dzenia. 

Minister Sprawiedliwosci: 
{-l Czeslaw Michalo;;ski. 

(Dz. U. R. P. z dnia 10 czerwca 1932 r. i Nr. 49, 
poz. 459). 


