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Z a r z ą d z e n i a W I a d z N a c z e I n y c la: 

Poz. 201. Obwieszczenie Ministra Opiekł 

Społecznej z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie 

podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 14 

maja 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla 

wszystkich robót budowlanych w m. Poznaniu 

i miejscowościach w umowie wymienionych. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000---.:. 

Zarządzenia WI-adz Naczelnych-
-000--

201. 

O B W I E S Z C Z E N'I E 

MINISTRA OPffiKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 22 czerwca 1935 r, . 

w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z 
dnia 14 maja 1935 r. mocy powszechnie obowią
zuiącej dla wszystkich robót budowlanych w m. 
Poznaniu i miejscowościach w umowie wymienio-

nych. 

Związek Pracowników Budowlanych i Po
krewnych Zawodów Zjednoczenia · Zawodowego 
Polskiego Vi R. P., Związek Czeladzi i Podmistrzów 
Murarskich na Wielkopolskę, Związek Cechów 
Czeladników Ciesielskich na Wielkopolskę i Cen
tralny Związek Robotników Przemysłu Budowla
nego, Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych Za
wodów w Polsce wniosły do Ministerstwa Opieki 
Społecznej w myśl § 2 rozporządzenia z dnia 
23 grudnia 1918 r. o umowach zbiorowych, wydzia
łach robotniczych i pracowniczych i załatwianiu 
zatargów zbiorowych pracy (Dz. Ust. Rzeszy Niem. 
str. 1456) podanie o nadanie mocy powszechnie 
obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych 
na obszarze miasta Poznania i miejscowości w 
umowie wymienionych. Umowie zbiorowej, za
wartej w Poznaniu w dniu 14 maja 1935 r. pomię
dzy Okręgowym Związkiem Pracodawców stowa
rzyszenie zarejestrowane w Poznaniu, Związkiem 
Pracodawców dla przemysłu budowlanego na 
Wielkopolskę towarzystwo zapisane i Wolnym 
Cechem Mistrzów Murarskich i Ciesielskich z sie
dzibą w Poznaniu z jednej strony a Centralnym 
Związkiem Robotników Przemysłu Budov ... lanego, 
Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych Zawodów 
w Polsce, Związkiem Pracowników Budowlanych 
i Pokrewnych Zawodów Zjednoczenia Zawodowe
go ·Polskiego w R. P., Związkiem Czeladzi i Pod
mistrzów Murarskich na Wielkopolskę i Związ
kiem Cechów Czeladników Ciesielskich na Wiel
kopolskę z dmgiej strony. 

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

obowiązującej wnosić można do Ministerstwa 
Opieki Społecznej w ciągu dni 14 od ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia. 

Minister Opieki Społecznej: 

(-) J. Paciorkowskl. 

Załącznik do Obwieszczenia Ministra 
Opieki Społecznej E dnia 22 czerw.ca 1935 r. 
(pOz. 201). 

UMOWA ZBIOROWA 

w przemyśle budowlanym w Poznaniu. 

Pomiędzy grupą przemysłu budowlanego 
Okręgowego Związku Pracodawców stowarzysze
nia zarejestrowanego w Poznaniu, Związkiem Pra
codawców dla przemysłu budowlanego na Wiel
kopolskę oraz Cechem Mistrzów murarskich i cie
sielskich z siedzibą w Poznaniu z jednej strony 
a Związkami zawodowemi pracobiorców, mianowi
cie: 

boń, 2:abikowo, Kobylepole, Chartowo, 2:egrze, Ła
wicę, Fabianowo, Kotowo, Naramowice, Golęcze
wo, Piątkowo, Świerczewo, Morasko, Strzeszyn, 
Junikowo, Minikowo. 

§ 2. 

Zawieranie osobnych umów zbiorowych. · 

Strony niniejszej umowy mogą zawierać 
osobne umowy zbiorowe bądź to z innenii Organi
zacjami wzgl. instytucjami, bądź z poszczególnymi 
pracodawcami i pracobiorcami jedynie na warun
kach zgodnych z niniejszą umową. 

a) Związkiem Czeladzi i Podmistrzów Murar- Przyjmowanie i zwalnianie pracowników. 
skich w Poznaniu, 

b) Związkiem Cechu czeladzi ciesielskiej w Przyjmowanie i zwalnianie pracowników od-
Poznaniu, bywa się w sposób przewidziany w odpowiednich 

cl Związkiem Pracowników Budowlanych i ustawach i rozporządzeniach. 
Pokrewnych Zawodów Z. Z. P. Kier. Okr. Przy zwolnieniu wolno czeladnikom murar-
w Poznaniu, skim na 1/4 godziny a czeladnikom ciesielskim na 

d) Centralnym Związkiem Robotników Prze- . 112 godziny przed ukończeniem pracy ocztścić 
mysłu Budowlanego, Drzewnego, Cera- · względnie wyostrzyć swoje narzędzia. Wypłata w 
micznego i Pokrew. Zaw. w Polsce, Sekr. każdym razie następuje w najbliższą środę; jeśli 
Okręgowy w Poznaniu, jednak rozwiązanie stosunku pracy następuje z 

z drugiej strony, zawarto następującą umowę woli pracodawcy, pracownik otrzymuje swoje wy
zbiorową w przedmiocie pracy i płacy w przemy- nagrodzenie przy zwolnieniu. 
śle budowląnym. 

§ t. 

Zakres działania umowy. 

Umowa niniejsza obejmuje wszystkie m1eJsca 
pracy ' w Poznaniu i wsie: Maltę, Starołękę, Lu-

§ 4. 

Czas pracy. 

Uwzględniając warunki atmosfery"czne pór ro
ku, ustanawia się następujący porządek czasu i 
przerw pracy: 

O K R E S Rozp. koniec pracy PRZERWY 

od 1.III. do tS.XI. 
od t6.XI. do 28.11. 

od godz. 7-ej do godz. t6.:10 
od godz. 7.30 do godz. t6 

Śniadanie 

od 9.30 do tO 

Obiad 

od 12 do 13 
od 12 do 12.30 

od 1.111. do tS.XI. 
od 16.XI. do 28.11. 

W soboty czas pracy trwa: 

od godz. 7-ej do ; godz. 13-ej 
od godz. 7.30 do : godz. 13.30 

§ 5. 

Płace i wypłaty~ 

al Wypłaty dokonywa się tygodniowo bezpo
średnio po skończonej pracy w środę, mo
żliwie na miejscu pracy, przyczem okres 
obrachunkowy liczy się od poniedziałku 
do soboty włącznie. 

b) Wynagrodzenie należy się pracownikowi 
za godziny rzeczywiście przepracowane. 

c) O ile podczas pracy nie pomyślne warunki 
atmosferyczne albo brak materjału lub też 
inne przeszkody w ruchu zakładu powo
dują przerwę w ciągłości pracy, pracobior-

. ca nie ma prawa za czas przerwy żądać za
płaty. Wyjątek stanowi wypadek, jeżeli 
brak materjału lub przeszkoda w ruchu 
powstały przy rozpoczęciu pracy, a pra
cownik do swej pracy był się już stawił. 
~I takich razach należy się pracobiotcy 
wynagrodzenie w wysokości dwugodzin
nego zarobku. 

Pracodawca jest jednak obowiązany 
przedłużyć z danym pracownikiem stosu
nek pracy o okres czasu przerwy spowo
dowanej brakiem materjału. 

Przepis ten odnosi się jedynie do 
przerwspowodowa~ych brakiem materjału 
i trwających do 2 tygodni. Wyklucza się 
prace akordowe. 

d) Wobec czeladzi i robotników zwyczajnych, 
których stopień zdolności względnie wy-

dajności pracy, wskutek inwalidztwa lub 
podeszłego wieku (ponad 65 lat), nie dosię
ga przeciętnego poziomu, można stosować 
niższą płacę, niż taryfową. W tych oto · 
przypadkach ustanowienie płacy nastąpić 
musi w pierwszym tygodniu pracy .. . 

§ 6. 

Płaca godzinna. 

Od dnia 27 maja 1935 r. obowiązują następu
jące stawki płac godzinnych: 

t) Podmistrz 25% - 45%. ponad stawkę rzę;.; 
mieślnika. 

2) Posterunkowy 
3) Murarz i cieśla 
4) Robotnik wykwalifikowany przy 

1,00 zł 
0,90 fi 

pracach żelbetowych. . . 0,75" 
5) Robotnik zwyczajny przy nosze

niu cegły i wapna 
6) Robotnik zwyczajny przy pracach 

0,75 fi 

• 

naziemnych i podziemnych . ,0,55-0,60 
7) Robotnik zw. od 18 do 21 lat . • O,4ti-O,50 
8) Robotnik do lat 18 . . . 0,30 zł 
9) Płace ustalone dla murarzy i cieśli odnoszą się 

jednakowo do płac murarskich i ciesielskicłl 
wykonywanych w przedsiębiorstwach robót 
ziemnych i żelbetowych. .. , 

tO) Wszyscy pracownicy budowlani są zobowią
zani pracę im poleconą wykonywać sumiennie 
i wedle utartego zwyczaju. . 

) 



c 

§ 7. 

Praca akordowa. 
-,, !. 
, ' . Strony zawierające niniejszą umowę nie wy

kluczają pracy. akordowej z wyłączeniem ścian ka
pita)nych wykonanych z cegieł. Tam, gdzie pra
ce . akordowe bywają wykonywane, zawiera się 
taryfę akordową. Przy akordzie gwarantuje się 
płacę godzinną. Niewyrobienie akordu ustalone
go, z danym zespołem pracowników jest ważnym 
powodem do rozwiązania umowy o pracę w naj
blitszą sobotę . . 

§ 8. 

Stawianie prżeszkód w pracy pracobiorcom 
innych związków lub niezorganizowanym jest 
wzbronione j niemniej' nie wolno strononi niniejszej 
umowy żądać wystąpienia z jakiejkolwiek organi
zacji pracobiorców. 

Agitacja na budowli podczas pracy jest kate
gorycznie zabroniona. Na każdej większej bu?o
wli wyznacza się robotnika, który na 1/2 godzmy 
przed przerwą obiadową załatwia zakup żywno
ści. 
, : ~ . 

. " §9. 

Wykonywa~ie prac dla osób trzecich, w poza 
UIn9Wą przepisanym czasie pracy, jest pracobior
com ' stanowczo wzbronione. 

'i! . 

, " Niezastosowanie się do tego ' przepisu pociąga 
za sobą natychmiastowe zwolnienie z pracy bez 
w:ypowiedzenia. 

Przy obsadzaniu wolnych miejsc pracy na
leży ; dać pierwszeństwo robotnikom miejscowym. 

§ 10. 

i , Przeprowadzenie umowy. 

. . . Strony; zobowiązują się roztoczyć sv.:ą pieczę 
nad przestrzeganiem przez swych członkow zasad 
i ustanowionych płac taryfowych i żadnych 
s}lrzecznych poczynań nie popierać. 

§ 11. 

Okres trwania umowy. 
: 1 ': ': ; ! I I , I 

Umowa mmeJsza . obowiązuje od 27 maja 
1935 r. do 31 marca 1936 r. 
'. . Ó ile w trzy miesiące przed jej upływem, t. j. 

n~jpóźniej 31 grudnia 1935 r., nie nastąpi pisem
ne , wypowiedzenie, przedłuża ~ię ~owa a~toma
tycznie o dalszy rok z zachowaruem powyzszego 
terminu wypowiedzenia. 

. , . Poznań, dnia 14 maja 1935 r. 
, / 

Ok.ręgovry Zwią.zek Pracodawców sto~a
rzyszeme zarejestrowane w Poznamu: 

.. +;" . 

Prezes: 
(-) St. Stempniewicz. 

Przewodniczący grupy: 
(-) M. Garsiecki. 

Syndyk: 
(-l Zegalski. 

Związek Pracodawców dla przemysłu 
budowlanego na Wielkopolskę 

Związek pracodawców w przemyśle bu
dowlanym na Wielkopolskę T. z. 

[h-) Hollmann. . (-) Mroczkowski. 

Cech Mistrzów murarskich i ciesielskich 
z siedzibą w Poznaniu 

,Wolny Cech Mistrzów Murarskich i Cie
sielskich w Poznaniu 

(-) W. Kaczmarek. 

(-) Fr. Kowalewski. 
Centralny Związek Robotników Przem. 
Budowl., Drzewn., Ceram, i Pokr. Zaw. 
w Polsce Sekretarjat Okręgowy w Po-

znaniu 
Związek Pracowników Budowlanych i 
Pokrewno Zaw. Z. Z. P. w Rzeczypospo
litej Polskiej Kierown. Okręgowy Poznań: 

(--l Mikołaj Nader. (-) Marcin Ziemek. 

Związek Czeladzi i Podmistrzów Murar
skich na Wielkopolskę, Siedziba Poznań 

(-) Jan Marcinkowski. 

Związek Cech. CzeI. Ciesielskich na Wiel
kopolskę z siedzibą w Poznaniu 

(-) Wojciech Kryszkiewicz. 

M.ONITOR POLSKI. - Dnia 26 lipca 1'935 r. 

, . . , 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
-000-

Z Ministerstwa 
. Spraw Wewnętrznych. 

Dnia 25 b. m. przybył do Kielc P. Minister 
Spraw Wewnętrznych M. Zyndram -Kościałkow~ 
ski i był obecny na odbywającym się w tym dniu 
zjezdzie starostów, poczem dokonał inspekcji 
urzędu wojewódzkiego i starostwa kieleckiego. 
P. Minister zwiedził następnie będący w budowie 
dom P. W. i W. F. im. Marszałka Piłsudskiego. 

• • • 

Na ,podstawie art. 22 Ordynacji Wyborczej dO' 
Sejmu P. Minister Spraw Wewnętrznych powołał 
następujące osoby na stanowiska komisarzy wy
borczych w poszczególnych okręgach: 

Komisarjat Rządu na m. st. Warszawę: l. Ta
deusz Garbusiński - dyr. Banku Gospodarstwa 
Krajowego, 2. Mieczysław D ąbko'Wsk i - generał 
w stanie spoczynku, 3. inż. Jerzy Budzyński~nacz. 
Wydz. Tramwajów Miejskich w Warszawie, 4. Ta
deusz Wassung-urzędnik Min. Spraw Zagranicz
nych, 5. Józef Ołpiński -Wiceprezydent m. !'lt. 
Warszawy, 6. Juljusz Dreszer - adwokat. 

. Wojew6dztwo Warszawskie: 7. ' Stanisław 
Gruszczyński - burmis,trz m. Pruszkowa, 8. Sta
nisław Zabokrzycki - burmistrz m. Pułtuska, 
9 .. dr. Władysław Sciebora - dyrektor Seminarjum 
Nauczyciel. Męskiego w Mławie, 10. Józef Budza
nowski - burmistrz m. Rypina, 11. Witold Myst
kowski - prezydent m. Włocławka, 12. Stanisław 
Wasiak - prezydent m. Płocka, 13. Karol Hettlin
ger - notarjusz, 14. Wacław Pinczykowski - ad
wokat w Skierniewicach. 

. Województwo Łódzkie: 15. Wacław WQje
wódzki - inż. zam. w Łodzi, 16. Alfred Biłyk -
adwokat w Łodzi, 17. Franciszek Was'zkiewicz -
handlowiec, 18. Tadeusz Niedzielski - urzędnik 
P. Z. U. W. w Łodzi, 19. Stefan ' Eustachjusz Ra
domski - burmistrz m , Dąbia, 20. Stanisław Szal
adwokat w Kaliszu, 21. Jan Wallas - notarjusz w 
Pabjanicach, 22. Marian Jakubowski - pracownik 
Ubezp. Społ. w Piotrkowie, 23. Władysław Płane
ta ..:..- notai-jusi w Radomsku. 

Województwo Kieleckie: 24. Grzegorz Axen
towicz- dyr. Izby Rzemieśln. w Kielcach, 25. Wa
cław Płodowski - dyr. gimnazjum w Częstocho
wie, 26. Jan Teodor Szczodrowski - prezydent 
m. Zawierda, 27. Edmund Salak - notarjusz w 
Będzinie, 28. mgr. Jan Jackowski - adwokat, 
29. Michał Michalski - inspektor samorząd, na 
powiat stopnicki, 30. Jan Wigura - notarjusz w 
Ostrowcu, 31. Jan Figiel - inspektor szkolny w 
Końskiem, 32. Jan Prot - naczelny dyr. wytwórni 
prochu w Pionkach . 

Województwo Lubelskie: 33. Jan Fischer -
dyr. oddz. spółdzielni związków mleczarskich i jaj
czarskich w Lublinie, 34. 'Michał Krupa - pracow
nik samorządowy w Puławach, 35. Zygfryd Krau
ze - notarjusz w Zamościu, 36. Michał Kińczyk
nauczyciel gimnazjalny w Chełmie, 37. Stanisław 
Damrosz - dyr. gimnazjum w Białej Podlaskiej, 
38. Antoni Pinakiewicz - notarjusz w Garwolinie, 
39. Bogusław Werner - rolnik. 

Województwo Białostockie: 40. Seweryn No
wakowski - prezydent m. BiałegostO'ku, 41. Jan 
Amon - inż. w Ostrowi MazO'wieckiej, 42. Jan Ja
nicki - prezydent m. ŁO'mży, 43. Andrzej Zarem
ba - podinspektor szkolny w Sokółce, 44. Wiktor 
Misky - prezydent m. Grodna. 

WojewództwO' Wileńskie: 45. Mikołaj Osi
kowski - gen. bryg. w stanie spoczynku w Wilnie, 
46. LeO'n SumO'rok - pisarz hipO't. w Wilnie, 
47. Wincenty Łuczyński - adwokat w Wilnie, 
48. Link Juljan-podinspektor szkO'lny w Głębo
kiem, 49. dr. Stanisław Paczyński - dyrektor biu
ra Ftmd. Pracy. 

Województwo Nowogródzkie: 50. mgr. Adam 
Kozłowski - nauczyciel gimnazjalny w Lidzie, 
51. inż. Jan Majewski - kierownik oddziału wi
le:óskiej izby rolniczej w Nowogródku, 52. Józef 
Gerhard Dąbrowski - nadleśniczy. 

Województwo Poleskie: 53. Adam Muszyń 
ski - notarjusz w Brześciu nlB., 54. Jan Zadar
nowski - roJnik w Kobryniu, 55. Ludwik Bukow
ski - pisarz hipoteczny w Pińsku . 

WojewództwO' WO'łyńskie: 56. Stefan Wasi
lews'ki - wiceprezydent m. Łuoka, 57. Alfons Bed
narski - prezydent m. Kowla, 58. Władysław Rze 
śniowski - dyr. Komunalnej Kasy Oszczędności 
w Sarnach, 59. Tadeusz Szempliński - bankO'wiec 
w Równem, 60. Narcyz Kowalewski - burmistrz 
w Dubnie. 

Nr. 169. 

Województwo Tarnopolskię: 61. mgr. ' Jan Pa
włowski - wiceprezydent m. TalJ'nopola, 62. Stani
sław Kruc;:zkowski - adwokat w ZłQczowie, 
63. Władysław Porański - emerytowany urzęG
nik państw., 64. Stanisław Matus.zewski - bur
mistrz m. Buczacza, 65. Jan Inglot - inspekt<?r 
szkolny w Czortkowie. 

Województwo Stanisławowskie: 66. Zygmtmt 
Bałaban - urzędnik skarbowy w Stanisławowie, 
67. inż. Kazimierz Masztalerz - funkcjonarjusz 
kolejowy w Kołomyi, 68. Stanisław Garbusiński -
inżynier w Hołyniu, pow. Kałuski, 69 . . Bolesław 
Keim - prezydent m. Stryja. 

'Województwo Lwowskie: 70. Jan Antonie· 
wicz - notarjusz we Lwowie, 71. Józef Greger -
prezes Izby Skarbowej we Lwowie, 72. dr. Włady
sław Herman-docent politechniki lwowskiej, aka
demji rolniczej w Dublanach, 73. dr. Stanisław 
Pron - burmistrz ID. Sokala, 74. Eugenjusz Zło h 
nicki ,- kięrownik szkoły po~'z. w Przemyślu, 
75. Zygmunt Biluchowski - dyrektor państwowej 
fabrY'ki olejów mineralnych w Drohobyczu, 76. Ta~ 
deu,sz Melnarowicz - inspektor szkólny w Sam
borze, 77. dr. Bolesław Skwarczyński - emeryt, 
urzędnik państwowy, 78. Jan Niemierski - prezy .. 
dent m. Rzeszowa, 79. Tadeusz Niziński - but.;. 
mistrz m. Leżajska. 

WojewództwO' Krakowskie: 80. dr. Wilhelm 
Szczęsny Wachholz - docent uniwersytetu jagieł
lońskiegow Krakowie, 81. dr. Kazimierz Jelonek
wicedyrektor Komtmalnej Kasy Oszczędności w 
Krakowie, 82. Gottfńed Gsodam - pracownik sa
morządu powiatowego, 83. Stanisław Pacuła-'-bur
mistrz m. Bochni, 84. Eugenjusz Geisler - nota
rjusz w Tarnowie, 85. dr. Alojzy Bojdecki, nota
rjusz w Jaśle, 86. dr. Stanisław Cwikowski - ad
wokat w Nowym Sączu, 87. Franciszek Zięba -
kierownik szkoły p~zechnej w Wado wicach. 

WO'jewództwO' Śląskie: 88. dr. Ignacy Grab
ski - adwokat PO'W. katowicki, 89. dr. Jan Ziele
niewski - przewodniczący Rady Miejskiej w Sie
mianowic'ach sI., 90. Edward Rybarz - naczelnik 
gminy Łagiewniki, pow. świętO'chłowicki, 91. dr. 
Władysław Adam - notarjusz i przewodniczący 
rady miejskiej w Rybniku, 92. dr. Ernest Habicht...:.. 
rolnik, pow. Bielski. 

Woj. Poznańskie: 93. Marchlłecki Zdzisław~ 
dyr. wydz. za;kładu ubezpieczeń wzajemnych w 
Poznaniu, 94. dr. Jan Kręglewski, -adwokat . w 
Poznaniu, 95. dr. Józef Gidyński - adwO'kat w 
Poznaniu, 96. Henryk Skarżyński - rolnik w Spła
wiu, pow. kościański, ',97. Kazimierz Nykel - nÓ:
tarjusz w Ostrowiu WielkopoL, 98. Józef Mielca
rek - notarjusz w Gnieźnie, 99. Władysław Ma
tula - dyrektor ubezpieczalni społecznej w InQ
wrocławiu, 100. dr. Władysław Typrowicz-nota
rjusz w Bydgoszczy. 

Woj. PO'mO'rskie: 101. Lech Czarliński - pre
zes PO'morskiego tow. rolniczego, 102. Józef Wło
dek - prezydent m. Grudziądza, 103. Stanisław 
Piechociński, . - dyr. s~koły rolniczej w Pawłowie, 
104. Stefan Czarnecki - notarjusz w Wejherowie. 

• • 

Celem uniknięcia wcielania do szeregów osób 
niezdatnych do pełnienia służby wojskowej Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministerstwem Spraw Wojskowych w okólniku 
dO' wojewodów wyjaśnia, że prośby o ponowny 
przegląd O'sób, które już otrzymały karty powo
łania, powinny być odsyłane do fO'rmacyj wojsko
wych wymienionych w al kartach pO'wołania. Ta 
kategorja petentów podlega superrewizji w for
macjach, do których została wcielona. Wyjątek 
zachodzi co do osób o wyraźnem kalectwie. 
W tych : wypadkach po"nowny przegląd powinien 
być przeprO'wadzony przez komisję poborową 
również w razie otrzymania karty pO'wołania. 

--000-

Z Ministerstwa Skarbu. 

W dniu 25 lipca wylosowane zostały dO' umo
rzenia Bony Funduszu Inwestycyjnego, oznaczo
ne Nr. Nr. 399, 3243, 6311, 23513, 26353, 30872 
i 38081, we wszystkich dziesięciu serjac.h, v:y.
puszczonych na podstawie rozporządzema Mlm
stra Skarbu z dn. 10 listopada 1933 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 89, poz. 694). 

Wylosowane Bony wykupywane są przez Ka
sy Urzędów Skarbowych po 100 zł za Bon 25-zło
tO'wy. 
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