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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą ,d z e n l ,a ,W ł a d z N a c z e l n. y c h: 

Poz. 188. Rozporządzenie Ministra Opieki 

Społecznej z dnia 7 czerwca 1934 r. o nadaniu' 

umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy 

obowiązującej dla przemysłu budowlanego na ob

szarze m. Poznania. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 9 CZerwca 1934 r. o prawie wyboru zaopa-' 

trzenia emerytalnego i o dodatku do uposażenia 

emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i za

wodowych wojskowych. (Przedruk z Dz. U. R. P. 

z dnia 19 czerwca 1934 r. Nr. 51, poz. 474). 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

188. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OP!EKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 7 czerwca t 934 r. 

o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 
1934 r. mocy obowiązującej dla przemysłu budo

wlanego na obszarze m. Poznania. 

Na podstawie rozporządzenia z dnia 23 gru
dnia 1918 r. o umowach zbiorowych, wydziałach 
robotniczych i pracowniczych i załatwianiu za
targów zbiorowych pracy (Dz. Ust. Rzeszy Niem. 
str. 1456) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r. o przekazaniu Ministrowi 
Pracy i Opieki Społecznej zarządu spraw pracy 
i opieki społecznej na obszarze b. dzielnicy pru
skiej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 168) zarządzam, 
co następuje: 

§ 1, 

Nadaję moc obowiązującą dla wszystkich ro
bót przemysłu budowlanego na obszarze m. Po
znania umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 
1934 r., zawartej . w Poznaniu przez Okręgowy 
Związek Pracodawców - Stowarzyszenie zareje
strowane w Poznaniu, Związek Pracodawców w 
Przemyśle Budowlanym na Wielkapolskę Tow. za
pisane i Wolny Cech Mistrzów Murarskich i Cie
sielskich w Poznaniu z jednej strony a Związek 
Pracowników Budowlanych i Pokrewnych Zawo
dów Z. Z. P. w Rzeczypospolitej Polskiej, Central
ny Związek Robotników Budowlanych w Polsce, 
Związek Czeladzi i Podmistrzów Murarskich na 
,Wielkopolskę oraz Związek Cechu Czeladzi Cie
sielskiej na Wielkopolskę z drugiej strony. 

Tekst powyższej umowy został ogłoszony ja
ko załącznik do obwieszczenia Ministra Opieki 
Społecznej z dnia 25 kwietnia 1934 r. ("Monitor 
polski" Nr. 110, poz. 152). 

§ 2. 

Umowa, wymieniona w § 1, zostaje wciągnię
ta do rejestru umów zbiorowych powszechnie 
obowiązujących. 

§ 3. 

Przeglądanie akt rejestrowych Ministerstwa 
Opieki Społecznej dozwolone jest każdemu w go
dzinach urzędowych. Pracodawcy i pracownicy, 
dla których umowa, wymieniona w § 1, jest na 
mocy rozporządzenia niniejszego obowiązującą, 
mogą żądać odpisów od stron, które umowę za
warły, za zwrotem kosztów. 

§ 4. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Opieki Społecznej: 

(-) J. Paciorkowski. 

--00.0-

ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 9 czerwca 1934 r. 

o prawie wyboru zaopatrzenia emerytalnego 
i o dodatku do uposażenia emerytalnego funkcjo

narjuszów państwowych i zawodowych 
wojskowych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Pre
zydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozpo
rządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 
221) postanawiam, co następuje: 

Art. 1. (1) Funkcjonarjuszom państwowym 
i zawodowym wojskowym, którzy w dniu 1 lute
go 1934 r. pozostawali w służbie i w dniu 31 sty
cznia 1934 r. posiadali co najmniej 15 lat służby 
i pracy, zaliczalnych do wysługi emerytalnej 
i uzasadniających roszczenie o emeryturę, a któ
rzy przy rozwiązaniu z nimi stosunku służbowego 
nabywają prawo do emerytury, służy prawo wy
boru bądź zaopatrzenia emerytalnego, należnegó 
im na zasadzie przepisów obowiązujących w cza
sie rozwiązania stosunku służbowego, bądź za
opatrzenia emerytalnego, które otrzymaliby, gdy
by stosunek służbowy został z nimi rozwiązany 
w dniu 31 stycznia 1934 r. W tym ostatnim przy
padku nie dolicza się do wysługi emerytalnej 
okresów służby i pracy, odbytych po dniu 
31 stycznia 1934 r. 

(2) Prawo wyboru zaopatrzenia emerytalne
go służy również wdowom i sierotom po funkcjo
narjuszach państwowych i zawodowych wojsko
wych, odpowiadających warunkom, przewidzia
nym w ust. (1), a zmarłych w czynnej służbie lub 
przed uprawomocnieniem się orzeczenia o przy
znaniu i wymiarze emerytury. Wybór, dokonany 
przez wdowę, wiąże pozostające pod jej opieką 
sier~ty, upr.awnione do ot,rzymywania pens·ii sie
roceJ. 

(3) Prawo wyboru zaopatrzenia emerytalne
go służy w ciągu 30 dni od dnia, następującego po 
doręczeniu orzeczenia o przyznaniu i wymiarze 
emerytury (pensji wdowiej, sierocej). W przypad
ku jednak, gdy orzeczenie o przyznaniu i wymia
rze emerytury (pensji wdowiej, sierocej) zostało 
doręczone przed wejściem w życie rozporządze
nia niniejszego, bieg terminu trzydziestodniowego 
rozpoczyna się od wejścia w życie rozporządze
nia niniejszego. 

(4) Dokonany wybór zaopatrzenia emerytal
nego nie może być odwołany. 

(5) W razie nie dokonania wyboru w terminie, 
oznaczonym w ust. (3), osobie interesowanej słu
ży prawo do zaopatrzenia emerytalnego według 

przepisów obowiązujących w czasie rozwiązania 
stosunku służbowego. 

(6) W przypadku, gdy zostało wybrane za
opatrzenie emerytalne, które służyłoby, gdyby 
stosunek służbowy został rozwiązany w dniu 31 
stycznia 1934 r., postanowienia art. 4 ust. (1) roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
28 października 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 
11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem 
funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych 
wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 668) nie 
mają zastosowania. 

Art. 2. (1) Emerytowanym funkcjonarjuszom 
państwowym i zawodowym wojskowym, którzy 
w czynnej służbie nie nabyli prawa do uposaże
nia, określonego vi rozporządzeniach Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. 
o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych, 
wojska, sędziów w sądownictwie powszechnem 
i administracyjnem oraz prokuratorów, oficerów 
i szeregowych Policji Państwowej i Straży Gra
nicznej (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663 - 666), albo 
w innych, później ogłoszonych przepisach o upo
sażeniu, dolicza się, poczynając od dnia 1 kwiet
nia 1934 r., do podstawy wymiaru uposażenia 
emerytalnego 10 % (dziesięć procent) tej pod
stawy. 

(2) Dodatku, przewidzianego w ust. (1), nie 
dolicza się przy wymiarze pensyj, należnych wdo
wom i sierotom po funkcjonarjuszach państwo
wych i zawodowych wojskowych. 

(3) Przepis ust. (1) dotyczy również funkcjo
narjuszów państwowych i zawodowych wojsko
wych, którzy na mocy art. 1 rozporządzenia ni
niejszego wybrali uposażenie emerytalne, które 
otrzymaliby, gdyby stosunek służbowy został z ni
mi rozwiązany w dniu 31 stycznia 1934 r. 

Art. 3. Za funkcjonarjuszów państwowych w 
rozumieniu rozporządzenia niniejszego należy 
również uważać pracowników przedsiębiorstwa 
"Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz funkcjo
narjuszów administracji lasów państwowych. 

Art. 4. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Mi
nistrowi Skarbu oraz innym ministrom we wła
ściwym każdemu z nich zakresie działania. 

Art. 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 1 lutego 1934 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
_ (-) I. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) L. Kozłowski. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-) Bronisław Pieracki. 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) Beck. 

Minister Spraw Wojskowych: 
(-) J. Piłsudski. 

Minister Skarbu: 
f-) Wł. Zawadzki. 

Minister Sprawiedliwości: 
(-) Czesław Michałowski. 

Minister Wyznali Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: 

(-) W. Jędrzejewicz. 
'Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

(-) Nakoniecznikow-Klukowski. 
Minister Przemysłu i Handlu: 

(-l H. Floyar Rajchman, 
Minister Komunikacji: 

(-) M. Butkiewicz. 
Minister Opieki Społecznej: 

(-) Jerzy Paciorkowski. 
Minister Poczt i Telegrafów: 

(-) Kaliński. 

(Dz. U. R. P. z dnia 19 czerwca 1934 r. Nr. 51, 
poz. 474). 


