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Dnia

między uprawnionym do kształcenia uczniów pryncypałem, p.

.... właścicielem zakładu rzemieślniczego pod firmą

C/

znajdującego_się w

ulicy ...

rzemieślniczy 

rzemieślniczej, wydanej przez

dnia .......... ..... .................... ,......

w domu nr. przy

................ .̂...,....  wykonywującym samoistnie przemysł

......, na podstawie karty

19. r za numerem .. , z jednej strony, a kan-

dydatem na ucznia ........ ............................................. urodzonym

dnia ....Æ  ....................... ..........roku 19.

i zamieszkałym w

w domu nr. przy ulicy...................................................  .... w którego imieniu jako niepełno

letniego występuje i prawnie działa jego ojciec — ustanowiony opiekun — p. 4-^7

.... .........................................  zamieszkały w p p ^ Y ^ f / ^ r ' ..................

w domu nr. przy ulicy.....................................................  z drugiej strony, została zawarta

niniejsza umowa o naukę w rzemiośle...............................................................  następującej treści :

§ I-
Pryncypał zobowiązuje się wyuczyć kandydata na ucznia rzemiosła 

....................................  w ciągu lat ...* / ..... t. j. w ciągu czasu, wymaganego do wyuczenia się

tego rzemiosła, od dnia..... ..............................  19 <2 J? r. do d n ia ..... (. ................ 1 9 P ^ r

§  2 .
Pryncypał zobowiązuje się przy wystawieniu kandydatowi świadectwa, stwierdzającego

przebyty czas nauki, zaliczyć czas próby, który trwał od dnia ......Y.i.. YH./...............................

roku 19 n  do dnia ......^  ......................................  1 9 . / /  r.
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§ 3.
Jeżeli pryncypał nie będzie mógł dla jakichkolwiek powodów sam uczyć, zobowiązuje 

się powierzyć kierownictwo nauką osobie posiadającej wymagane ustawą przemysłową 
kwalifikacje zawodowe. Pryncypał ponosi w takim razie całkowitą odpowiedzialność za. 
kierownictwo.

§ 4.
Pryncypał zobowiązuje się względem kandydata na ucznia:

1. dać mu wszelką możność i sposobność praktycznego wykształcenia się 
w rzemiośle ;

2. dać mu możność regularnego uczęszczania na naukę do szkoły dokształcającej 
zawodowej ;

3. przestrzegać, by nie był obarczany pracą, nie mającą nic wspólnego z nauką 
w rzemiośle, albo przechodzącą jego siły fizyczne;

4. przestrzegać, by nie był źle traktowany przez pracowników i domowników. Pryn
cypał oświadcza w sposób dla niego wiążący, że obowiązki, wyszczególnione 
wyżej pod punktami 1, 2, 3 i 4, ciążą również na kierowniku nauki, za którego 
czyny ponosi pryncypał całkowitą odpowiedzialność wobec ucznia i osób trzecich.

§ 5.
Pryncypał zobowiązuje się płacić kandydatowi jako uczniowi podczas jego nauk

Kandydat zobowiązuje się, posiadając już jako uczeń odpowiednie wiadomości zawo
dowe w rzemiośle, nie marnotrawić wszelkiego rodzaju materjaiów, jakie będzie otrzymywał 
od pryncypała, jak również obchodzić się pieczołowicie z powierzonemi mu narzędziami 
przyrządami, maszynami i t. d. Kandydat jako uczeń, względnie jego ojciec lub ustanowiony 
opiekun, odpowiadają majątkowo przed pryncypałem za wszelkie straty, wynikłe ze stwier
dzonego niedbalstwa ucznia przy obchodzeniu się jego z powierzonymi mu przez pryncypała 
przedmiotami.

§ 7.
Kandydat jako uczeń zobowiązuje się:

1. być posłusznym pryncypałowi i tej osobie, która będzie kierowała jego zawo- 
dowem wykształceniem;

2. zachowywać się przyzwoicie;
3. pracować pilnie, oraz
4. uczęszczać regularnie na naukę do szkoły dokształcającej zawodowej w myśl 

obowiązujących w tym względzie przepisów.

§ 8.
Pryncypał może rozwiązać niniejszą umowę przed upływem umówionego czasu nauki, 

jeżeli zostanie stwierdzone, że kandydat jako uczeń, mimo upomnień wykracza przeciwko 
obowiązkom, wyszczególnionym w §§ 6 i 7 niniejszej umowy.

§ 9.
Kandydat jako uczeń, lub jego ojciec albo ustanowiony opiekun, mogą rozwiązać 

niniejszą umowę przed upływem umówionego czasu nauki w następujących wypadkach:

1. jeżeli zostanie niewątpliwie stwierdzone, że kandydat jako uczeń nie może pozo
stawać w nauce bez uszczerbku dla swego zdrowia;

2. jeżeli zostanie niewątpliwie stwierdzone, że pryncypał:
a) albo zaniedbuje swoje obowiązki względem ucznia w sposób, zagrażający jego 

zdrowiu lub moralności,
b) albo zaniedbuje wykształcenie ucznia w rzemiośle,
c) albo wreszcie utrudnia uczniowi regularne uczęszczanie do szkoły dokształca

jącej zawodowej ;
3. jeżeli zostanie niewątpliwie stwierdzone że pryncypał stał się niezdolnym do 

należytego spełniana ustalonych niniejszą umowę zobowiązań;
4. jeżeli zostanie niewątpliwie stwierdzone, że pryncypał często używa ucznia do 

pracy, nie mającej nic wspólnego z nauką w rzemiośle, albo przechodzącej jego 
siły fizyczne;
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5. jeżeli pryncypał przesiedli się ze swojem przedsiębiorstwem do innej gminy, 
z tego powodu jednak można rozwiązać niniejszą umowę tylko w czasie jednego 
miesiąca, licząc od dnia przesiedlenia się.

§ io . i
Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, jeżeli uczeń, względnie jego ojciec lub ustano

wiony opiekun, oświadczą pisemnie pryncypałowi, że uczeń zmienia zawód lub przechodzi do 
rzemiosła innego rodzaju, albo, że wskutek zmienionych warunków rodzinnych zmuszony 
jest powrócić do rodziców by im pomagać, w przemyśle lub gospodarstwie. W tych wypad
kach" następuje rozwiązanie umowy z upływem czterech tygodni, licząc od dnia złożenia 
pryncypałowi wzmiankowanego wyżej pisemnego oświadczenia o ile pryncypał nie zwolni 
ucznia wcześniej.

§ 11.
ł

Umowa niniejsza wygasa w razie zwinięcia przedsiębiorstwa, oraz w razie śmierci 
ucznia lub pryncypała.

§ 1 2 .
Umowa niniejsza podlegać będzie rozwiązaniu z mocy samego prawa wrazie zarządzeń 

władzy przemysłowej wydanych na podstawie art. 111, 113, 125 i 148 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 7-go czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. 
Nr. 53 1927, poz. 468).

§ 13.
W razie rozwiązania niniejszej umowy lub jej wygaśnięcia wskutek zwinięcia przedsię

biorstwa, jak również po prawidłowem ukończeniu nauki przez ucznia, pryncypał zobowiązuje 
się wydać mu w ciągu ośmiu dni świadectwo, stwierdzające przebyty czas nauki.

§ 1 4 .  i

Pryncypał i kandydat na ucznia zobowiązują się każdy oddzielnie przesłać podpisane 
przez nich odpisy niniejszej umowy do wiadomości właściwemu cechowi, jeżeli istnieje, oraz 
izbie Rzemieślniczej.

O s o b n e  p t z e p is y .

2. Mistrz daje uczniowi podczas nauki :

a) całkowite, pół — wyżywienie, b) mieszkanie, c) spanie, d) przyodziewek, e) pranie 

bielizny.*)

3. Uczeń winien starać się sam o mieszkanie, utrzymanie, stołowanie i pranie. Za to płaci
ft
mistrz uczniowi na k a ż d y t y d z i e ń ----miesiąc" —*)

.... t .......  zł w pierwszym roku, .......■«-........ zł w trzecim roku,

....... j / ...... zł w drugim roku, ........& .....  zł w czwartym roku.

4. jeżeli niniejsza umowa zostanie zerwana na podstawie § 8 lub § 10 mistrz uprawniony
I

jest do żądania odszkodowania i to : ____ ____

................... zł W pjprwc7ym roku— ......TT?-.'.'Z..... zł W trzecim roku.

N drugim roku, .................. zł w czwartym roku.

*) Niepotrzebne skreślić
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