
Poznań dnia 4 września 1924 r. 
Wielkopolska Izba Rolnicza 

L. dz. 2726/24 

 

Do 

wszystkich PP. Urzędników i Funkcjonarjów 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

 

Pomimo zarządzonego okólnikiem z dnia 25 maja 1923 r. nr. dz. 1479/23 ścisłego 

przestrzegania godzin urzędowych i przypomnienia z dnia 25 lutego rb. nr. dz. 694/24 

stwierdziłem osobiście, że niektórzy urzędnicy Wielkopolskiej Izby Rolniczej nie przychodzą 

punktualnie do pracy, opuszczają urząd przedwcześnie i podczas godzin urzędowania 

wychodzą z urzędu bez jakiegokolwiek zezwolenia celem załatwienia swoich spraw 

prywatnych. 

Wobec tego okazuje się niestety w tej mierze potrzeba odpowiedniej kontroli 

urzędników Wielkopolskiej Izby Rolniczej i z tego powodu zarządzam w ślad okólnika l. dz. 

2430 z dnia 18. 7. rb. co następuje: 

1) W każdym wydziale winna być sporządzona książka kontrolna dla urzędników, 

która będzie wyłożona u jednego z urzędników wydziału wyznaczonego przez 

naczelnika odnośnego wydziału. Natychmiast po przybyciu do biura zapisuje się 

każdy urzędnik i funkcjonariusz do tej książki, a o godzinie 815  w czasie od 1. 

kwietnia do końca września względnie o godzinie 845 w czasie od 1. października do 

31 marca przedkłada ją urzędnik, który prowadzi książkę kontrolną, naczelnikowi 

wydziału, który mi przez Wydział Centralny przesyła książkę kontrolną z swojemu 

ew. uwagami i to najpóźniej do godziny 830  wzgl. 9 – tej. 

2) Wszelkie stwierdzone opóźnienia musi dany urzędnik wytłomaczyć naczelnikowi 

wydziału przy czem sobie zastrzegam w danym razie decyzję, czy wytłumaczenie 

należy uważać za wystarczające. 

3) W czasie godzin urzędowania nie wolno się urzędnikowi wydalać z urzędu bez 

zezwolenia odnośnego naczelnika wydziału, a takie zezwolenie dla załatwienia 

spraw prywatnych można tylko udzielić w wypadkach koniecznej potrzeby. 

Wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze, którzy się nie zastosują do przepisów niniejszego 

zarządzenia, będą bezwzględnie pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a przy 

urzędnikach kontraktowych nastąpi rozwiązanie stosunku służbowego. 

Apeluję do wszystkich PP. urzędników i funkcjonariuszów Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 

ażeby ściśle przestrzegali postanowień powyższego rozporządzenia celem zaoszczędzenia mi 

przykrego obowiązku surowego i bezwzględnego wystąpienia. 

 

 

Prezydent: 

w. z. (brak podpisu lub niewidoczny) 


