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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. 151. Obwieszczenie Ministra Opieki Spoz dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 marca
1937 r., normującej wMunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązu
jącej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych
na obszarze pow. wrzesmskiego.
łecznej

warto następuj'ącą umowę zbiorową, normującą
wanmki pracy i płacy w zawodzie budowlanym
w powiecie wrzesińsldm:

DZIAŁ NIEURZĘDO' WY.

§ 1.
Umowa ruruelSZ8 obe.jmuje wszystkie miejsca
pracy w powiecie wrzesińskim.

§ 2.
Czas pracy wynosi 46 godzin tygodniowo.
czyli 8 godzin dziennie, w sobotę 6 godzin.

§ 3.
Od dnia 1 kwietnia 1937 r, obowiązują naslę
minimalne stawki pła'C godzinnych:
1) Podmistrz otrzymuje stawkę rzemieślnika wyższą o 25 %•
2) Murarz i cieśla
. . • . . . . • 0.68 zł
3) Robotnik przy robota'Ch naziemnych
i podziemnych
•••••
0.48 ..

Z Kancelarii P. Prezydenta
Rzeczypospolitej.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy
Mościcki przyjął wczoraj P. Prezesa Rady Ministrów gen. Sławoj Składkowskiego, P. Wiceprezesa Rady Ministrów inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, którzy referowali o bieżących pracach
Rządu.

pujące

DZIAŁ URZĘDOWY.

Zarządzenia Władz

151.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ

Wypłaty zarobku dokonywują się tygodniowo bezpośrednio po skończeniu pracy w sobotę,
przy czym okres obrachunkowy liczy si:ę od poniedziałku do soboŁy.
Pracodawcy wydają książeczki obrachunkowe, do których wpisują ilość przepracowanych
godzin, wysokość wynagrodzenia oraz wszelkie
potrącenia.

z dnia 21 kwietnia 1937 r.

§ 5.

W sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej
z dnia 24 marca 1937 r., normującej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsię
biorstw budowlanych na obszarze pow. wrzesińskiego.

Strony zawierające rumejszą umowę nie wy·
kluczają pracy akordowej,. za wyjątkiem murowania ścian ,k apitalnych.

Centralny Związek Robotni.ków Przemysłu
Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych Zawodów w Polsce, Okrąg w Poznaniu,
wniósł do Ministerstwa Opieki Społecznej w myśl
§ 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1918 r. o
umowa'ch zbiorowych, wydział.ach mbotniczych
i pracowniczych oraz o rozjemstwie w zatargach
pracy (Dz. Ust. Rzeszy Niem., str. 1456) podanie
o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla
wszystkich przedsiębiorstw budowlanych
na
obszarze pow. wrzesińskiego umowie .zbiorowej,
zawadej we Wr~eśni w dn. 24 marca 1937 r. pomiędzy Cechem Murarsko-Ciesielskim na powiaŁy : Września, Ja,rocin i Środa we W,rześni z jednej a Centralnym Związkiem Robotników Przemysłu Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego
i Pokrewnych Zawodów w Polsce, Okrąg w Poznaniu, z drugiej s Łr,ony.
Tekst umowy podany jest poniżej.
Sprzeciwy w sprawie nadania powyższej
umowie mocy powszechnie obowiązującej wnosić
należy do Ministerstwa Opieki Społecznej wcią
gu dni 14 od ogłoszenia niniejszego obwieszcz.e nia.
Minister Opieki Społecznej:
(-) M. Kościalkowski.
UMOWA ZBIOROWA.
Dnia 24 marca 1937 r. na posiedzeniu, odbytym w sali po,sied:zeń Rady Miejskilej we Wrześni
pod przewodnictwem Józefa Rojszyka, p. o. podinspektora pracy, pomiędzy "Cechem MurarskoCiesielskim na powiaty: Wrze~nia, Jarocin i Śro
da" we Wrześni z jednej strony a Centralnym
Związkiem Robotników Przemysłu Budowlanego, '
Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych Zawodów w P.olsce, Okrąg w Poznaniu, jako przedstawicielem pracobiorców, z drug,iej strony - za-

P. Prezydent Rzeczypospolitej przyjął wczoraj P. Ministra Komunikacji płk. J. Ulrycha.

--000'--

§ 4.

Naczelnych.

-000-

•

Przy pracy akordowej gwarantuje się pracownikom płacę godzinną z nadwyżką 15%.

§ 6.
Pracodawcy zobowiązują się przyjmO'wać do
pracy w pierwszym rzędzie pracowników miejscowych, zaś pracO'biO'rcy zobowiązują się nie wykonywać prac na własną rękę dla osób trzecich.

Z Prezydium Rady Ministrów.
P. Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw
gen. Sławoj Slkładkowski dokooał
w dniu . 4 maja inspekcji starostwa grodzkiego'
pra's ko-warszawskiego. Inspekcja miała na celu
kontrO'lę punktualności urzędników w przybywaniu dO' pracy oraz sposobu przyjmowania interesantów.
Poza tym P. Prezes Rady Ministrów w konferencji ze starostą interesował się cenami produktów spożywczych oraz cegły. P. Prezes Rady
Ministrów stwierdził, iż sta·r osta grodzki praskowarszawski orientuje się ba,r dzo dobrze we ws'zęl
kich zagadnieniach, zwi,ązanych ze swoim sŁano
wiskiem, że wnika w potrzeby terenu i ludności
oraz, że wszyscy urzędnicy, zatrudnieni w starostwie, byli o godz. 8 przy pracy. P. Prezes Rady
Ministrów udzielił pochwały staroście, polecił
przedstawić dwóch najlepszych urzędni;ków d()
odznaczenia Krzyżem Zasługi oraz udzielić sŁa
roście, wszystkim urzędnikom i woźnym, zatrudnionym w starostwie, remuneracji pieniężnej.
Wewnętrznych

§ 7,
StrO'ny, zawierające umowę niniejszą obO'wiązują się czuwać nad przestrzeganiem przez
swych członków zasad i płac ustalonych w umow,ie oraz żadnych sprzecznych poczynań .n ie popierać.

§ 8.

Umowa niniejsza ooowiązuj,e od dnia l kwietnia 193,7 r. do dnia 31 marca 1938 r. z tym, że
każdej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia
umowy na trzy miesiące przed jej upływem, t. j.
na,jpóźniej dnia 31 grudnia 1937 r. O ile umO'wa
nie zostanie wypowiedziana, obowiązuje na dalszy rok z zachowaniem powyższego terminu wypowiedzenia.
Września,

dnia 24 marca 1937 r.

"Cech Mura,r sko-Ciesielski na powiaty: Września, Jarocin i Środa" we Wrześni:
(-) Anloni Topolewski, starszy cechu,
(-) Te,odor Podborny, sekretarz.
Centralny Związek Robotników Przem. Budowl.,
Drzewn., Ceram. i Pokr. Zaw. w Polsce, Okrąg
PO'znań:

(-) Fr. Kowalewski, sekr. okręgowy,
(-) Gadziński, przewodniczący oddziału,
(-) Owczarek Antoni.
.

(-) J. Hojszyk .
p.o. podinspektora pracy.

..
P. Prezes

.

Rady Ministrów

gen.

F. S(awoi

Składkowski przyjął w dniu wcz'o rajszym delegację Zjazdu lekarzy przyrodników we Lwowie VtI
osobach prof. Romana Ręnckiego i docenta Filiń

skiego.
Następnie P. Prezes Rady Ministrów przyjął
b. podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości p. Sieczkowskiego, który złożył pożegnal
ną wizytę·
-000---

Z Ministerstwa
Spraw Wojskowych.
Komendanci Szkół Podchorążych LotOlictwa
pilotów i obserwatorów w Dęblinie i Ofic,e rów
Technicznych Lotni'c twa w Warszawie, ul. Puław -:
ska 2, przyjmują podania kandydatów do dnia
20.V. 1937 r.
Wymagany cenzus naukowy: Egzamin dojrzałości z ukończonego gimnazjum lub korpusu
kadetów, seminarium nauczycielskiegO' lub szkoły
średniej zawodowej.
Wymagany wiek: Ukończonych 17 laŁ i nieprzekroczonych 21 lat życia. Górna granica wieku zostaje rozszerzona do 22 lat dla absolwentów
szkół techniczno-przemysłowych oraz dla absolwentów, posiadających świadectwo egzaminu pół·

