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TREśC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

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

Poz. 240. Obwieszczenie Ministra Opieki 
Społecznej z dnia 30 sierpnia 1935 r. w sprawie 
~odania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 
lIpca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej 
dla ' wszystkich robót budowlanych w mieście 
Bydgoszczy. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz N acze1nych. 
-000-

240. 

OBW:IESZCZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 slerpnia 1935 r. 

w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej 
z dnia 11 lipca 1935 r. mocy powszechnie obowią
zującej dla wszystkich robót budowlanych w mie-

ście Bydgoszczy. 

Centralny Związek Robotników Przemysłu 
Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i Po
krewnych Zawodów w Polsce i Związek Pracow
ników Budowlanych i Pokrewnych Zawodów 
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w R. P. 
wniosły do Ministerstwa 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. Ust. Rzeszy Niem. str. 1456) po
danie o nadanie mocy powszechnie obowiązują
cej dla wszystkich robót budowlanych w mieście 
Bydgoszczy umowie zbiorowej, zawartej ' w Byd
goszczy w dn. 11 lipca 1935 r. przez zrzeszonych 
przedsiębiorców przemysłu budowlanego w Ce
chu Murarzy, Cieśli i Kamieniarzy z jednej stro
ny a Centralny Związek Zawodowy Robotników 
Przemysłu Budowlanego, Drzewnego, Ceramicz
nego i Pokrewnych Zawodów w Polsce z drugiej 
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: 

(-) Jerzy Paciorkowski. 

UMOWA ZBIOROWA 

dla przemysłu budowlanego miasta Bydgoszczy, 
zawarta w dn. 11 lipca 1935 r. pomiędzy zrze
szonymi przedsiębiorcami przemysłu budowlan'e
go w Cechu: Murarzy, Cieśli i Kamieniarzy z jed
nej strony a Centralnym Związkiem Robotników 
Przemysłu Budowlanego, Drzewnego, Ceramicz
nego i Pokrewnych Zawodów w Polsce, Oddział 
w Bydgoszczy z drugiej strony. 

§1. 

Umowa mmeJsza obejmuje pracowników 
przemysłu budowlanego miasta Bydgoszczy 
i wszystkich robotników budowlanych na terenie 
m. Bydgoszczy. 

§ 2. 

. Normalny czas pracy z wyłączeniem przerw 
obIadowych trwa 8 godzin dziennie z zachowa
niem t. zw. angielskiej soboty. Początek i koniec 
dnia pracy ustala się, jak następuje: od LIII. do 
15.XI. - praca trwa od 7 rano do 3 i 1/2 po po
łudniu z 1/2 godz. przerwą. Od 16.XI. do 28.II. 
trwa od godz. 8 rano do 3 i 112 po południu. 

§ 3. 
Ustala się następujące stawki za godzinę, ja-

ko płace minimalne: 
1) murarz i cieśla " 
2) tragarz wapna i cegły. 
3) robotnicy budowlani • .. 

§ 4. 

0,85 gr 
0,65 " 
0,52 " . 

Akordowy system płac w zasadzie jest 
wzbroniony, o ile jednak w wyjątkowych wypad
kach akord byłby zastosowany, to stawki jednost
kowe za pracę w akordzie winny być obliczone 
'" taki sposób, aby zarobek ogólny robotnika był 
co najmniej wyższy o stawkę godzinną od płacy 
dniówkowej robotnika odpowiedniej kategorji. 

§ 5. 

Przy pracach budowlanych, wykonywanycn 
w wodzie, w miejscach połączonych z większem 
niebezpieczeństwem i za wszystkie prace trud
niejsze dopłaca się co najmniej 10 % do stawki 
taryfowej. 

§ 6. 

Indywidualne umowy określające stawki płac 
niższe niż przewiduje niniejsza umowa są według 
Kodeksu Zobowiązań nieważne, natomiast wyż
sze płace i lepsze warunki pracy pozostają nadal 
w mocy. 

§ 7. 

Wypłaty winny być dokonywane co tydzień 
w godzinach pracy lub najpóźniej zaraz po skoń
czeniu normalnego czasu pracy. Dłuższe wycze
kiwanie na wypłatę liczy się jako czas pracy. 

§ 8. 

Pracodawcy zobowiązują się nie dawać robót 
podprzedsiębiorcom wzgl. t. zw. samodzielnym rze
mieślnikom lub akordantom, zaś robotnicy ze 
swej strony zobowiązują się nie wykonywać ro
bót na własną rękę u właścicieli domów (szar
wark). 

§ 9. 

Przyjmowanie do pracy odbywa się za po
średnictwem P. U. P. P., lecz według takiej kolej
ności, że w pierwszym rzędzie winnibyć zatrudnie
ni miejscowi żywiciele rodzin i dopiero po zatru
dnieniu miejscowych robotników budowlanych 
mogą być zatrudnieni robotnicy pozamiejscowi. 

§ tO. 

Za działalno ść związkową i należenie do 
Związku zawierającego umowę pracodawcy zo
bowiązują się nie prześladować robotników. 

§ 11. 

Obie strony zawierające umowę zobowiązu
ją się do załatwiania wszelkich sporów i zatar
gów w drodze wzajemnego porozumienia i w tym 
celu powołuje się Komisję Pojednawczą, która 
składa się z 6 delegatów, po 3 z każdej strony. 
Komisja Pojednawcza ma.. również za obowiązek 
przeprowadzać kontrolę na budowach i baczyć 
pilnie, aby robotnicy byli zatrudniani w 1Dyśl § 9 ni
niejszej umowy, oraz, by ściśle był wykonywany 
§8, jak również cała umowa. Oprócz tego Komi
sja ma prawo zwracać uwagę pracodawcom na 
konieczność przestrzegania obowiązujących prze
pisów budowlanych, uznania niebezpieczeństw 
zagrażających życiu i zdrowiu robotników i by 

na budowach były przestrzegane higjeniczne wa
runki pracy . 

§ 12. 

Strony zawierające umowę oraz Inspekcja 
Pracy zobowiązują się starać o to, aby niniejszej 
umowie nadać jaknajprędzej moc powszechnie 
obowiązującą· 

§ 13. 

Umowa niniejsza obowiązuje na czas do dnia 
t kwietnia 1936 r. 

Niniejszą umowę niżej podpisani uznają na 
wspólnej konferencji za uzgodnioną. 

Umowa niniejsza ma ważność z dniem podpi
saniaj jest prawomocna od 1 sierpnia 1935 r. 

Z polecenia Zrzeszonych Przedsiębiorców 
Przemysłu Budowlanego z Cechu: Murarzy, 

Cieśli i Kamieniarzy w Bydgoszczy: 
Podpisy nieczytelne. 

(-) J. Rutkowski, 
Przedsięb: Budowl., Bydgoszcz, 

(-) Nikodem Józelowicz, 
Przedsięb. Budowlane, Bydgoszcz, 

Zaścianek Nr. 12, tel. 1442. 

(-) Joh. H. Fricke, 
Budownictwo - Baugeschaft, Bydgoszcz, 

Sw. Trójcy 26 - tel. 203. 

Centr Zw. Rob. Przem: Budowl., Drzewn., Ceram. 
i Pokrewn .. Zaw. w Polsce, Okrąg w Bydgoszczy: 

(-) T. Matuszewski, przewodniczący. 

Centr. Zw. Rob. Przem. Budowl., Drzewn., Ceram. 
i Pokrewno Zaw. w Polsce, Oddział w Bydgoszczy: 

(-) M. Trojanowski, 
(-) J. Wojciechowski, 
(-) St. Witkowski, 
(~) Wł. Józefowicz, 

, (-) WoZszlegier, 
(-l Jazdzewski, 
(-l Leon Nietsrowski, 
(-) Władysław Gaca, 
(-l Leon M archaliński, 
(-l Fr. Sobiesiński. 

Związek Robotników Przemysłu Budowlanego, 
Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych 

Zawodów: 
(-) T. Matuszewski. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
-000-

Z Kancelarji 
P. Prezydenta RzeczypospoliteJ, 

W poniedziałek, dn. 16 b. m. o godzinie tS-ej, 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął na łącz
nej audjencji P. Prezesa Rady Ministrów Walerę
go Sławka oraz b. Prezesów Rady Ministrów,Pp.: 
Kazimierza Switalskiego, Aleksandra Prystora I Ja
nusza Jędrzejewicza. 

• • 
W poniedziałek, ' dn. 16 b. m., o godz. t7.30, 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mo
ścicki podejmował herbatą na Zamku Królewskim 
w Warszawie członków VIII Kongresu Międzyna
rodowej Federacji Prasy Technicznej i Zawodowej. 

W przyjęciu wzięli udział członkowie Rządu 
z P. Prezesem Rady Ministrów Walerym Sław
kiem na czele, przedstawiciele korpusu dyplo
matycznego oraz uczestnicy Kongresu i zaprosze
ni goście. 

Cercle towarzyskie przeciągnęło się około go. 
dziny. . 


