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TRE.~ć DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Poz. 158. Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. o nad'a niu umowie
zbiorowej z dnia 30 grudnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych na obszarze powiatów: inowrocławskie
go, gnieźnieńskiego, mogUeńskiego i żnińskiego
oraz miast Inowrocławia i Gniezna.
Poz. 159. Obwieszczenie Ministra Opieki
Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 kwietnia
1937 r' f ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym mocy powszechnie obowiązu
jącej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. ,Wągrowca i powiatu wą
growieckiego.

DZIAŁ URZĘDOWY.

Zarządzenia Władz

Naczelnych.

-000-

158.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dn,i a 7 maja 1937 r.
nadaniu umowie zbiorowej z dnia 30 grudnia
1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla
wszystkich zakładów graficznych na obszarze powiatów: inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żniń~ego .oraz miast Inowrocławia
& GnIezna.

par. 'łoi

159.

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 li:

~ypłata

OBWIESZCZENIE
~STRA OP~ SPOŁECZNEJ

z dnia 4 maja 1937 ,r.

,Wypłatę zarobku dokonywa się co tydzień
bezpośrednio po skończeniu pracy w sobotę na

miejscu pracy.

sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej
z dnia 15 kwietnia 1937 r., ustalającej warunki
pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy pOwszechnie obowiązującej dla wszystkich puedsię
biorstw budowlanych na obszarze m. ,Wągrowca
i powiatu wągrowieckiego.

par. 5.

W

Centralny Związek Robotników Przemysłu
Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych Zawodów w Polsce, Sekretariat Okrę
gowy w Poznaniu, wniósł do Ministerstwa Opieki
Społecznej w myśl § 2 rozporządzenia z dnia 23
grudnia 1918 r. o umowach zbiorowych, wydziałach robotniczych i pracowniczych oraz o rozjemstwie w zata·rgach pracy (Dz. Ust. Rzeszy Niem.,
str. 1456) podanie o nadanie mocy powszechnie
obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Wągrowca i powiatu
wągrowieckiego umowie zbiorowej, zawartej w
Wągrowcu w dn. 15 kwietnia 1937 r. pomiędzy pracodawcami podpisanymi na umowie zhiorowej, z
jednej strony, a Centralnym Związkiem Robotników Przemysłu Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych Zawodów w Polsce, Sekretariat Okręgowy w Poznaniu, z drugiej.
Tekst umowy podany 1-est poniżej.
Sprzeciwy w sprawie nadania powyższej
umowie mocy powszechnie obowiązującej wnosić
należy do Ministerstwa Opieki Społecznej w cią
gu dni 14 .od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

O

Minister Opieki Społecznej:
(-) M. Kościałkowski.
UMOWA:

ZBIOROWA

Na podstawie § 2 rozporządzenia z dnia 23
dla przemysłu budowlanego.
grudnia 1918 r. o umowach zbiorowych, wydziałach robotniczych i pracowniczych .oraz o rozjemPomiędzy niżelj podpisanymi
pracodawcami
stwie w zatarga<:h pracy (Dz. Ust. Rzeszy Nie- budowlanymi z pO'\\<-latu Wągl'owiec, z jednej
mieckiej, is tr. 1456) zarządzam, co następuje:
strony, a Centralnym Związkiem Robotników
Przemysłu Budo,w lanego,
Drzewnego, Ceramicz§ 1.
Nadaję moc powszechnie obowiązującą dla nego i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręg w
wszystkich zakładów graficznych na obszarze po· Poznaniu, z drugiej strony, zawarto następującą
iW'iiatów: inoiWrocławskiego, gnieźnieńskiego, mo- umowę zbiorową, normującą warunki pracy i pła
cy w przemyśle budowlanym:
gileńskiego i żnińskie,go oraz miast: Inowrocławia
i Gniezna nmowie zbiorowej z dnia 30 grudnia
par. t.
1936 r., zawartej w Inowrocławiu pomiędzy pracodawcami podpisanymi na umowie zbiorowej, z
Terenowy zakres działania umowy.
jednej, a Związ!kiem Zawodowym Drukarzy i Po!k rewnych Zawodów w Polsce, Oddział Poznański,
Umowa niniejsza obejmuje wszystkie miejsca
oraz P.oISkim Związkiem Zawodowym Drukarzy
i Pokrewnych Zawodów na Rzeczpospolitą Pol- pracy i wszystkich pracodawców w mieście i powiecie W ągrowiec.
ską Oddział Okręgowy Pomorski, z drugiej strony.
Tekst powyżs,zej' umowy został ogłoszony
par. 2.
przy -obwieszczeniu .M~nistra Opieki Społecznej
z dnia 26 marca 1937 r. (Monitor Polski Nr 79,
Płaca godzinowa.
poz. 114).
§ 2.
1. Płaca godzinowa dla mura·r za i cieśli 65 gr
Umowa, wymieniona w § 1, zostaje wciągnię
'ta do rejestru umów zbiorowych powszechnie 2. Płaca godzinowa dla robotników przy
noszeniu wapna i cegły .
50
obowiązujących.
"
3.
Płaca godzinowa robotnikazwylkłe:go
§ 3.
przy pracach naziemnych i podziemPrzeglądanie akt rejestrowych Ministerstwa
nych
43 fi
Opieiki Społecznej dozwolone jest ka~demu w godzinach urzędowych. Pracodawcy i pracownicy, 4 Płaca godzinowa dla robotników w
wieku od 18 - 21 lat
;o.
. • 3'8 fi •
dla których umowa, wymieniona w § 1, na mocy
zarządzenia niniejszego jest obowiązująca, mogą
par. 3.
żądać ~ej odpisów za zwrotem kosztów od stron,
które umowę zawarły.
Praca akordowa.
§ 4.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
Praca akordowa nie może obejmować budoogłoszenia.
wy ścian kapitalnych, wykonywanych z cegieł.
Minister Opieki Społecznej:
P,rzy pracach akordowych gwarantuje się pła
(-) M. Kościałkowski,
cę godzinną z dodatkiem 15 %.

.

.

..

zarobku.

..

Czas pracy.
Czas pracy wynosi 46 godzin ,tygodniowo, czysobotę 6 godzin.
.

li dziennie 8 godzin, w

par. 6.
Przyjmowanie i zwalnianie pracownśków.
Przy,j mowanie i zwalnianie pracowników odbywa 'się w sposób przewidziany w odpowiednich
ustawach i rozpo,rządzeniach.
Do pracy przyjmuje się w pierwszym rzędzie
pracowników miejscowych, zapośredniczonych
prze.z BiurO' Pośrednictwa Pracy przy Funduszu
Pracy względnie ekspozytury.
par. 7.
Przynależność do organizac.ji zawodowej nie
może być powodem utrudniania przy przyjęciu do

pracy lub powodem do zwolnienia z pracy.
.p ar.8.
Przy zwolnieniu wolno murarzom na 1/4 godziny, a cieślom na 1/2 godziny przed ukończe
niem pracy oczyścić względnie wyostrzyć swoje
narzędzia.

par. 9.
Wy.konywanie prac dla osób trzecich w poza
przewidzianym czasie pracy jest pracobiorcom stanowcz·o wzbronione. Niezastosowanie
się do tego przepisu pociąga za sobą natychmiastowe zwolnienie z pracy bez wypowiedz!;> "; < .
umową

par. 10.
Strony zobowiązurą się rozt.oczyć swą pieczę
nad ,przestrzeganiem zasad umowy i ustanowioo
nych pła<: oraz żadnych sprzecznych poczynań
nie popierać.
par. 11.
'W arunki umowy indywidualnej o pracę mniej
korzystne dla pracowników, niż przewiduie umowa zbiorowa - są nie ważne i ule,gają zastąpieniu
z mocy prawa przez odpo,w iednie postanowienia:
umowy ninie,jszej, . natomiast korzystniejsze warunki powstają w mocy.
par. 12.
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 19 kwietnia 1937 r. do dnia 31 marca 1938 roku. O ile w
,tr,z y miesiące przed je; upływem, to jest najpóźniej
dnia 31 grudnia 1937 roku, nie nastąpi pi:semne wy~
powiedzenie, przedłuża się umowa o dalszy rok 1:
zachOlWaniem powyższego terminu wypowiedzenia..
Wągrowiec,

dnia 15 kwietnia 1937 roku.

Za pracodawców:
(-) Szymański Stanisław (-l Stehtn Lijewskf
.(-) Jan Rejewski (-) Mikołaj Rqcz~~owski
(-) Sylwester Czerwiński (-l Hieronim Grochowicz (-) Szymon Wachowiak, burmistrz m. Wągrowca.
Za pracobiorców:
(-) A. Pisarek (-) Fr. Kowalewski
(-l Fr. Rybowiak (-l St. Pawlicki

'(-) Inż. St. Napierkowski
Inspektor Pracy 54 obwodu

