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TREść 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. 362 - Z dnia 30 kwietnia 1934 r. w spra
wie . złożenia przez Republikę San Domingo i Chili 
dokumentów ratyfikacy;nych umów Światowego 
Związku Pocztowego. 

Pozo 152. Obwieszczenie Ministra Opieki Poz. 363 - z dnia 30 kwietnia 1934 r. w spra'" 
Społecznej z dnia 25 kwietnia 1934 r. w sprawie wie złożenia przez Rząd S;amu dokumentu raf y-

likacy;nego konwenc;i o O$lraniczeniu fabrykacii 
podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 i o uregulowaniu podziału środków odurza;ących 
kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązują- i przystqpienia Rządu Chin do te; konwenc;i. 

c~dla przemysłu budowlanego na obszarze DL . OBWIESZCZENIE MINISTRA 
Poznania. , 

Sprostowanie. 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 40 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 15 MAJA 1934 R., ZAWIERAJ.ĄCYTREŚĆ 
NASTĘPUJ ł\C.Ą: 

USTAWY: 

Poz. 349 - z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze 
nad hodowlą bydła. trzody chlewnej i owiec. 

Poz. 350 - z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem. 

ROZPORZ.ĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 351 - Sprawiedliwości z dnia 20 kwiet
nia 1934 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich 
w powiecie radzymińskim. 

Poz. 352 - Sprawiedliwości z dnia 20 kwiet
nia 1934 r. w sprawie zmiany okręgów sqdów ' 
grodzkich w powiecie konf!ckim. 

Poz. 353 - Sprawiedliwości z dnia 27 kwiet
nia 1934 r. w spmwie należnych sędziom kosztów 
przeniesienia. 

Poz. 354 - Spraw Wewnętrznych z dnia 4 
maja 1934 r. w sprawie nadania gminie wie;skiej 
Skórcz w powiecie staroJlardzkim, woiewództwie 
pomorskiem ustroju miasta. 

Poz. 355 - Spraw Wewnętrznych z dnia 8 
ma;a 1934 r.· o zmianie granic miasta Czempinia 
Ul powiecie kościańskimf wo;ewództwie poznań
skiem. 

Poz. 356 - Spraw Wewnętrznych z dnia 8 
ma;a 1934 r. o zmianie granic miasta Murowana 
Goślina w powiecie obornickim, województwie 
poznańskiem. 

OśWIADCZENIA RZADOWE: 

Poz. 357 - z dnia 18 kwietnia 1934 r. w spra
wie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu 
przy;aźni, handlowego i praw konsularnych mię
dzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Z;ednoczo
nemi Ameryki. 

Poz. 358 - z dnia 21 kwietnia 1934 r. w spra
wie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfi
kacy;nego aktu dodatkowego do międzynarodowej 
konwenc;i, podpisanei w Bernie dnia 23 paździer
nika 1924 r.f dotyczącej przewozu towarów kole
jami żelaznemi. 

Poz. 359 - z dnia 21 kwietnia 1934 r. w spra
wie złożenia przez Turcję dokumentu rcitylika
cy;nego kO/lwencji dotyczące; traktowania jeńców 
wojennych. 

Poz. 360 - z dnia 21 kwietnia 1934 r. w spra
wie złożenia przez Turc;ę dokumentu ratyfikacyj
"ego konwenc;i o polepszeniu losu rannych i cho
rych w armiach czynnych. 

Poz. 361 - z dnia 28 kwietnia 1934 r. w spra
wie złożenia przez Wolne Państwo Irlalldji doku':' 
mentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Jugo
sław;; do międzynarodowe; konwencji o liniach 
ładunkowych. 

Poz. 364 - Rolnictwa i Reform Rolnych 
z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jed
nolitego tekstu ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o 
Funduszu Obrotowym Reformy Rolne;. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

152. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra Opieki Społecznej 

z dlnia 25 kwietnia 1934 r. 

w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej 
z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obo
wiązującej dla przemysłu budowlanego na obsza-

rze m. Poznama. 

Związek Pracowników Budowlanych i po
krewnych zawodów Z. Z. P. w Rzeczypospolitej 
Polskiej - Kierownik Okręl!owy Poznań, Cen
tralny Związek Robotników Budowlanych w Pol
sce - Sekretarjat Okręgowy Poznań i Związek 
Cech. Czel. Ciesielskich na Wielkopolskę z si~
dzibą w Poznaniu - wniosły do Ministerstwa 
Opieki Społecznej w mysi § 2 rozporządzenia z dn. 
23 grudnia1918 r. o umowach zbior.owych, wy
działach robotniczych i pracowniczych i załatwia
niu zatargów zbiorowych pracy (Dz. Ust. Rzeszy 
Niem. str. 1456) podanie o nadanie mocy po
wszechnie obowiązującej dla wszystkich robót 
przemysłu budowlanego na obszarze m. P,oznania 
umowie zbiorowej, zawartej w Poznaniu w dniu 
19 kwietnia 1934 r. pomiędzy Okręgowym Związ
kiem Pracodawców - Stowarzyszenie zarejestro
ne w Poznaniu, Związkiem Pracodawców w Prze
myśle Budowlanym na Wielkopolskę T. z. i Wol
nym Cechem Mistrzów Murarskich i Ciesielskich 
w Poznaniu z jednej strony, a Zwi:'lzkiem Pracow
ników Budowlanych i Pokrewn. Zaw. Z. Z. P. w 
Rzeczypospolitej Po Isld ej - Kierown. Okręgowy 
Poznań, Centralnym Związkiem Robotników Bu-

,dowlanych w Polsce Sekretariat Okręgowy Po
znań, Związkiem Czeladzi i Podmistrzów Murar
skich ' na WielkopolSJkę oraz Związkiem Cechu 

,Czel. Ciesielskich na Wielkopolskę z siedzibą w 
Poznaniu - z drugiej strony. 

Tekst umowy podany jest poniżej. 
Sprzeciwy w sprawie nadania umowie mocy 

.obowiązującej wnosić można do Ministerstwa 
Opieki Społecz1llej w ciąl!u dni 14 od ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia. 

Minister Opieki Społecz.nej: 

(-) Hubicki. 

UMOWA ZBIOROWA 

w przemyśle budowlanym w Poznaniu. 

P.omiędzy f!ru-pą przemysłu budowlanego 
Okręgowego Związku Pracodawców stowarzysze
nia zarejestrowanego w Poznaniu, Związkiem 
Pracodawców dla przemysłu bud.oW'lanel!o na 
Wielkopolskę oraz Cechem Mistrzów murarskich 
i ciesielskich z siedzibą w Poznaniu z jednej strony 
a związkami zawodowemi pracobiorców, miano
wicie: 

a) Związkiem Czeladzi i Podmistrzów. Murar
skich w Poznaniu, 

b) Związkiem Cechu czeladzi ciesieLskiej w 
Poznaniu, 

c) Związlciem Praoowników Budowlanych 
i Pokrewnych Zawodów Z. Z. P. Kier. Okr. 
w Poznaniu, 

d) Centralnym Związkiem Robotników Budo
wlanych w Polsce, Sekr Okręgowy w Po
znaniu -, 

z drugiej strony, zawarto następującą umowę 
zbiorową w przedlmiocie pracy i płacy w przemy
śle budowlanym w Poz.naniu. 

§ 1. 

Zakres działania umowy. 

Umowa niniejsza obejmuie wszystkie miejsca 
. pracy w Poznaniu. 

§ 2. 

Zawieranie osobnych umów zbiorowych. 

Strony niniejszej umowy mogą zawierać osobo 
ne umowy zbiorowe bądź to z innemi orl!anizac;a
mi wzgl. instytucjami, bądź z poszczególnymi pra
codawcami i pracobiorcami jedynie na warunkach 
z~odnych z niniejszą umową. 

§ 3. 

Przyjmowanie i zwalnianie pracowników, 

Przyjmowanie .i zwcrlnianie pracowników od
bywa się w sposób przewidziany w odpowiednich 
ustawach i rozporządzeniach. 

Przy zwolnieniu wolno czeladnikom murar
skim na 1/4 I!Mzmy, a czeladnikom ciesielskim 
na 112 I!O<łziny przed ukończeruem pracy oczy
scić, wZj!lędnie wyostrzyć SlWoje narzędzia. ' W y. ~ 
płata w każdym razie następuje w najbliższą śro
dę j ;eśli jednak rozwiązanie stosunku pracy na
stępuje z woli pracodawcy, pracownik otrzymuje 
swoje wynagrodzenie przy zwolnieniu. Sprawy 
przyjęcia lub zwalniania rozstrzyga wyłącznie 
pracodawca lub jeJ!.o zastępca. 

§ 4. 

Czas pra~y. 

Uwzględniając warunki at'mosf~ryczne pÓł 
roku, ustanawia się następujący por,ząd.ek czasu 
i przerw pracy: 

OKRES 

od 1.111. do lS.XI. 
od 16.XI do 28.11. 

Rozp. i koniec pracy 

od godz. 7 do 16,30 
od godz. 7,30 dl) 16 

PRZERWY: 

Śniadanie 
od 9,30 do 10 

Obiad 
od 12 do 13 
od 12 do 12,30 

W soboty czas pracy trwa: 

od 1.111. do lS.XI. od godz. 7 do god:?,;. 13 
od 16.XL do 28.11. od l!odz. 7,30 do godz. 13,30. 
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§ 5. 

a) Wypłaty dokonywa się tyg.odniowo bezpo
średnio po skońc.ronej pracy w środę, 
przyczem okres obrachunkowy liczy się 
od poniedziałku do soboty włą,cznie. 

b) Wynagrodzenie 
wi za godziny 
wane. 

należy się pracownika
rzeczywiście przepraco-

c) Wobec robot,nmów młodocianych orat 
czeladzi i robotników zwycza;nych, któ
rych stop~eń zdolności względnie wydaj
ności pracy, wskutek inwalidztwa lub po
deszłego wieku, nie dosięga ,przeci~tnego 
po z,iomu , można stosować niższą płacę 
nii taryfową. W tych przypadkach 
usŁano'wienie płacy n~'tąpić musi w 
pierwszym tygodniu pracy. 

d) O ile podczas pracy niepomyślne warun
ki atmosferyczne albo brak materjału lub 
też inne przeszkody w ruchu zakładu po
wodlu.ją !przerwę w ciągłości pracy, praco
biorca nie ma prawa za czas przerwy żą
dać zapłaty. Wyjątek stanowi wypadek, 
jeżeli brak materiału .lub przeszkoclia w ru
chu powstały przy rozpoczęciu pracy, a 
pracownik ao swej pracy był się jui sta
wił. W takich razach należy się praco
biorcy wynagrodze,nie w wysokości dwu
godzinnego zarobku. 

§ 6. 

Płaca godzi~a. 

Od 23 kwietnia 1934 r. obowiązUJjlą nastę,pują
ce stawki :płac godzinnych: 
t. Podmistrz ..... 25%-40% ponad 

stawkę murarza I kategorji 
2. Pos,terunkowy 1,00 zł ' 
3. Murarz i cieśla I kat. (włącznie za 

użycie własnych dziennych narzędzi) 0,90 II 

4. Murarz i cieśla II kat. (włącznie za 
użycie własnych dziennych narzędlzi) 0.80'ł 

5. Robotnik wykwalifikowany przy pra-
cach . ż~lbeto'Wych ., ' 0,70 " 

6. Rob.otriik zwyczainyprzy no~eniu 
cegły i: wapna " .. ~ . . . ' . 0,75" 

7. Robotnik zw. przy pracach naziem-
.Dych i podziemno . 0,50--0,60 II 

8. ~obotnik zw. od 1S---.:.21 lat • 0,40--0,50" 
9. Chłopcy do lat 18 . . 0,30" 

10. Płace ustalone dla murarzy i cieśli odnoszą 
się jednakowo d-o płac murarskich i ciesiel
skich wykonywanych w prrzecLs1ęb~orstwach 
robót .ziemnych. 

11. Wszyscy pracownicy budowlani są zobowią
zani pracę im poleconą wykonywać sumien
me i wedle utartego zwyczaju. 

§ 7. 

Praca akordowa. 

Strony zawierające mme1szą umowę nie wy
kluczają pracy akordowej, z wyłączeniem ścian 
kapitalnych wykonanych z cegieł. Tam, gd'zie 
prace akordowe bywaią wykonywane, zalz,ca się 
zawrzeć taryfę akordową. Przy akordzie gwaran
tuje się płacę godzinną. Niewyrobienie akordu 
ustalonego z danym zespołem pracowników jest 
ważnym powodem do rozwiązania umowy o pra
cę w najbliższą sobotę. 

§ 8. 

Stawianie przeszkód w pracy pracobiorcom 
innych związków lub niezorganizowanym jest 
wzbronione; niemniej nie wolno stronom niniej
szej umowy żądać wystąpienia z jaki~Jl{Qlwiek 
organizacji pracobiorców. 

Agitacja na budowdi podczas pracy jest kate
gorycznie zabroniona. Na każdej większej budo
wli wyznacza się chłOipaka, który na pół godziny 
przed przerwą abiadową załatwia zakup żywno
~ci. 

§ 9. 

Wykorvywanie prac dla osób trzecich w po
za umową przepilSanym czasie pracy jest praco
biorcom wżbronione. 

Niezastosowanie się do tego przepisu pocią
ga za sobą natychmiastowe zwolnienie z pracy 
bez wypowiedzenia. 

§ 10. 

Przeprowadzenie umowy. 

Strony zobowiązują się roztoczyć swą pieczę 
nad przestrzeganiem przez swych członków zasad 
i ustanowionych płac taryfowych i żadnych 
sprzec.znych poczynań nie popierać. 
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§ 11. 

Okres trwania umowy. 

Umowa niniejsza obowiązuje od 23 kwietnia 
1934 r. do 31 marca 1935 r. 

O ile w trzy miesiące 'przed jei upływem t. j. 
najpóźniej 31 grudnia 1934 r. me nastąpi pisemne 
wypowiedzenie, przedłuża się umowa automa
tycznie O dalszy rok ~ zachowaniem powyższego 
terminu wypowiedzenia. 

P.oznań, dnia 19 kwietnia 1934 r. 

Okręgowy Związek PracodaW:l=ów: ,stowarzysze
me zareiestrowane w ' Poznaniu 

Związek 

(-) Stempniewicz, 
prezes. 

(-) Gar/echi, 
Przewodniczący grupy. 

(-l Zeg,alski, 
syndyk. 

Pracodawców w Przemyśle Budowlanym 
na Wielkopolskę T. z.: 

(-) Hollmann. 
(-) A. Hoppel. 

Wolny Cech Mistrzów Murarskich i Ciesielskich 
w Poznaniu: 

(-l W. Kaczmarek. 
(~) A. Bartkowiak. 

Związek Pracowników Budowlanych i Pokrewn. 
Zaw. Z. Z. P. Kierown. Okrę~owy Poznań: 

(-) Mikołaj Nader. 

Centralny Związek Robotników Budowlanych 
w Polsce Sekr. Okręgowy Poznań: 

(-) Fr. Kowalewski. 

Związek Czeladzi i Podmistrzów Murarskich na 
WielkOipolskę Siedziba P.oznań; 

(-) J. Marcinkowski. 

Związek Cech. CzeT. Ciesielskich na Wielkopolskę 
z siedzibą w Poznaniu: 

(-) W. Kryszkiewicz. 

-000-

SPROSTOWANIE. 

W ogłoszonem w Monitorze Polskim Nr. 44, 
poz. 62 z r. 1934 orzeczeniu Nadzwyczajnej Komi
sji Rozjemczej, ustalającem warunki pracy i płacy 
robotników rolnych 'na rok służbowy 1934/35 na 
obszarze województw: warszawskiego, białostoc
kiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wy
jątkiem powiatu olkuskiego, w dziale III ,,Komor
nicy i komornice", § 2 na początku wiersza 20 
zamiast wyrazu ,,0,50" powinno być ,,0,30". 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
- .000-

Z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

Dnia 18 kwietnia r. b. odbyło się w Leningra
dzie ostatnie posiedzenie Mieszanej Komisji Spe
cjalnej Polski i Z.S.R.R., na którem podpisano 
protokół końcowy prac . wspomnianej Komisji. 
Delegację polską reprezentowali pp . . dr. Edward 
KunŁze, dyrektor Bibljoteki Jagiellońskiej, jako 
przewodniczący, Witold Suchodolski, dyrektor 
Archiwów Państwowych i dr. Piotr Bańkowski, 
jako członkowie Delegacji. 

Mieszana Komis.ja Specjalna, ukonstytuowa
na w Moskwie w październiku 1921 r., powołana 
została do życia na podstawie art. XI Traktatu 
Ryskiego. Zadaniem jej było ustaleni~, co pozo
stało w Rosji z kulturalnego mienia polskiego (bi
bljoteki, archiwa, muzealia), wywiezionego z Pol
ski w drodze konfiskat przez rząd carski od ro
ku 1772, lub też ewakuowanego w roku 1915. 
Zwrot tego mienia Polsce, o ile się zachowało,za
warowany był przez wspomniany art. XI Trakta
tu Ryskiego. Pozatem do zadań Komisji należało 
przeprowadzenie podziału archiwów byłych cen
tralnych władz rosyjskich, celem wydzielenia i 
odebrania . akt, dotyczących obecnego terytorium 
Państwa Polskiego. 

Skomplikowaną i żmudną tę pracę wykonała 
Komisja w ciągu ni-espełna 13 lat. Od końca 
1921 r. co pewien czas przybywały do kraju trang;. 
porty odzyskanych przedmiotów, jak pomnik ks. 
Józefa Poniatowskiego, arrasy Jagiellońskie, zbio
ry dzieł sztuki z Ermitażu i Orużejnej Pałaty, tro-

·Nr. 110. 

fea wojenne, .jak sztandary wojsk polskich i dzia
ła, zbiory rękopisów i druków oraz materiałów 
archiwalnych; z ewakuowanych zaś w 1915 r. 
urządzenie Zamku Królewskiego i Łazienek 
w Warszawie, zbiory Uniwersytetu i Politechniki 
w W'arszawie, archiwa licznych urzędów rosyj
skich w Warszawie, w b. Królestwie Polskiem i 
w b. zachodnich guberniach cesarstwa rosyjskie
go, dzwony kościołów i cerkwi wywiezione przez 
cofające ,się wojska rosyjskie, a także kulturalne 
mienie osób prywatnych. 

Ostatnio Komisja rozstrzygnęła sprawę zwro
tu reszty bibljotecznych zbiorów polskich, znaj
dujących się w Bibljotece Publicznej w Leningra
dzie. Prócz poprzednio jm otrzymanych, stronie 
polskiej postanowiono jeszcze wydać 2013 ręko
pisów i 1300 pierwodruków. 

Nieuzgodnione przez Komisję sprawy pozo
stawione zostały do załatwienia na drodze bezpo-
średnich pertraktacyj obu rządów. . 

-000--

Z Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu 

Podpisana została umowa o wymianie towa
rowej . między Polską a Estonją. Umowa ta ma 
ohowiązywać do 1 maja 1935 r. i zapewnia Po1sce 
możność przywozu do Estonji określonych ilości 
prod'uktów naftowych, wyrobów fajansowych i 
porcelaIlOlWych, wę~la, chmielu, nasion warzyw
nych, cukru i t. d. 

Estonj.a natomiast uzyskuje !prawo przywozu 
do Polski również w określonych ilościach ryb 
słodkowodnych i morskich, przędzy bawełnianej, 
kalcytu, wyrobów z galalitu, jE$.t. serów, nasion 
traw i t. d. 

Zawarta umowa daje możność dalszego po
głębiania stosunków handlowych, ponieważ za
wiera również klauzulę rozwojową. Narady tal
lińskie toczyły się w atmosferze wzajemnego zro
zumienia potrzeh gospodarczych obu krajów. Za
warta umowa jest przychylnie komentowana 
plizez prasę estońską. 

-oQo.-

Z Ministerstwa Komunikacji 

. Pan Minister Komunikaoj~ przeniósł wicedy
rektora kOIlei w Toruniu p.Pośpiszyla na analo
giczne stanowisko w Poznańskiej Dyrekcji Kolei 
Państwowych. 

Wicedyrektor Kolei w Radomiu 'P. Batycki 
został przeniesiony na stanowisko wicedyrektora 
Kolei Państwowych w Toruniu. . 

Naczelnik Wydziału mechanicznego Dyrekcji 
Kolei Państwowych w Toruniu p. I. Czerniewski 
zosŁał mianowany wicedyrektorem Kolei w Ra
domiu. 

-óOo--

Z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Główny Ur.ząd Statystyczny podaje do wia
domości, Że stan zasiewów ozimych usŁabny w 
pierwszej połowie kwietnia na podstawie 4.934 
sprawozdań korespondentów rdl!ych przedsta
wiał się przeciętnie dla całej Polski w stopnńach 
kwalifikacyjnych następująco: 

1934 1933 
15.1V. lS.III. 15.IV. 

Pszenica 3,3 3,1 3,3 
żyto 3,2 3,2 3,4 
Jęczmień 3,1 3,1 3,2 
Rzepak 3,2 3,2 3,3 
Koniczyna 3,2 3,0 3,1 

(Stopień 5 - oznacza stan wyborowy. 4 - dobry, 
3 - średDli, przeciętny, 2 -mierny. 1 - zły). 

W porównamu do marcowego szactmku stan 
zasiewów pszenicy i koniczyriy poprawił się
natomiast żyta, jęczmienia i rzepaku pozostał bez 
zmiany. ' 

Nat1epszy stan pszenicy stwierdzib korespOI:!
denci rolni w woj. łódzkiem (3,5), oraz warszaw
skiem, kieleckiem, lubelskiem, pomorskiem, ślą
skiem i krakowskiem (po 3,4) - naigorszy w 
woj. wileńskiem (2,7) i nowogródzkiem (2,8). W 
pozostałych województwach stan zasiewów pszeni
cy był wyższy od średniego, przeciętnego. 

Stan zasiewów żyta wykazał w. poszcze~ól. 
nych województwach dość znaczne wahania. któ
re jednak nie wpłynęły na przeciętną dla Polski. 
Najlepszy stan żyta notowano w woj. warszaw
skiem, łódzkiem, kieleckiem i pomorskiem (po 
3,4) - naj~orszy w województwach południowych. 
a mianowicie: w woj. stanisławowskiem U,8), tar
nopolskiem (2,01. lwowskiem (2,5), krakowskiem 
oraz woj. wileńskiem (po 2,9). . 

Stan jęczmienia we wszystkich wojewódz
twac~ nie wykazał więks:zych wahań. najlepszy 


