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543. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na
stępującej treści: 

Ustawa 

z dnia 24 czerwca 1927 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji ozwaIczaniu 
przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisa

nej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. 

flrt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji kon
wencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoho
lowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 
1925 r. 

Rrt. 2. Wykonanie niniej szej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, ' wykonanie zaś 
postanowień, zawartych w powyższej konwencji, Mi
nistrowiSkarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw ' 
Wewnętrznych i innymi właściwymi ministrami. ' 

f\rt. 3. Ustawa mnIejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia : 

Prezydent Rzeczypospolitej: ,. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Spraw Wewnętrznych : Stawoj Skladkowskl 

544. 
. Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 30 czerwca 1927 r. 

w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli 
ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związ-

kówołowiu. . 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy" 

'. 
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clenŁa Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N2 78, poz. 443) posta-
nawiam co następuje: '. 

Rrt. 1 . . Zakładanie nowych fabryk bieli ołowia
nej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wżbro-
nione. . 

Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Mini
strem Spraw Wewnętrznych może w razie uzasadnio
nej potrzeby pozwolić na założenie nowej fabryki 
bieli ołowianej. 

Rrt. 2. Przywóz z zagranicy bieli ołowianej, 
siarczanu ołowiu oraz innych produktów, zawierają
cych te związki ołowiu, dozwolony jest tylko na pod
stawie pozwolenia Ministra Skarbu. wydanego w po
rozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, 
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Przemy
słu i Handlu. 

Zakaz pówyższy 'nied'otyczy przywozu farb ar
tystycznych w postaci gotowej do użytku. 

Rrt. 3. Stosowanie bieli ołowianej, siarczanu 
ołowiu oraz innych produktów, zawierających te związ· 
ki ołowiu, jest wzbronione w malarstwie budowla
nem we'wnątrz budynków. 

Zakaz ten nie dotyczy: 
a) wykonywania robót malarskich wewnątrz dwor

ców kolejowych i tych zakładów przemysło
wych, co do których inspektor pracy w po
rozumieniu z właściwą władzą sanitarną uzna 
w myśl przepisów, wydanych na podstawie 
punktu 3 art. 6 niniejszego rozporządzenia, 
stosowanie produktów wymienionych w ustę
pie 1-ym za niezbędne. Inspektor pracy wi
nien uprzednio zas ięgnąć opinji organizacyj 
pracodawców i pracowników; 

b) stosowania barwników białych, zawierających 
najwyżej 2% czystego ołowiu . 

Używanie bieli ołowianej, siarczanu ołowiu i in
nych produktów, zawierających te związki ołowiu , 
jest dozwolone w malarstwie artystycznem i dekora
cyjnem. 

f\rt. 4. Zatrudnianie młodocianych poniżej lat 
18 oraz kobiet w malarstwie przemysłowem przy 
wszelkich robotach, związanych z użyciem produk
tów, zawierających biel ołowianą i siarczan ołowiu, 
jest wzbronione. 

Okręgowy inspektor pracy może w porozumie
niu z wojewodą, po zasięgnięciu opinji organizacyj 
pracodawców i pracowników, zezwolić na zatrudnie
nie osób poniżej lat 18 w celu nauki zawodowej przy 
robotach wymienionych w punkcie a ustępu 2 i w 
ustępie 3 art. 3. 

Rrt. 5. Pracownikom malarskim wolno używać' 
produktów, zawierających biel ołowianą i siarczan 
ołowiu tylko w postaci pasty .lub farby gotowej do 
użytku . . 

Przygotowanie proszku i kryształków past i farb, 
zawierających produkty wymienione w ustępie pierw
szym, dozwolone jest tylko w specjalnych dostoso
wanych do tego pomiesżczeniach i urządzeniach. 

Zakaz~ne jest szfifowanie i skrobanie na sucho 
powierzchni krytych produktami, zawierającemi biel 
ołowianą i siarczan ołowiu . . 

Rrt. 6. Ministrowie Pracy i Opieki Społecznej, 
Przemysłu i Handlu i Spraw Wewnętrznych łącznie, 
a co do zakładów podległych poszczególnym mini
strom w porozumieniu z zainteresowanymi ministra
mi wydadzą zgodnie z postanowieniami rozpbrządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej o zapobieganiu cho
robom zawodowym i ich 7;walczaniu: 

1) przepisy w sprawie urządzenia fabryk bieli 
ołowianej oraz innych związków ' ołowiu; 

• 2) przepisy higjeny i bezpieczeństwa, jakim :od
powiadać powinny pomieszczenia, w których przygo
towywane są gotowe do użytku farby i pasty, zawiera
jące biel ołowianą, siarczan ołowiu i inne produkty, 
związki te zawierające i w których prowadzone są 
roboty malarskie przy użyciu tych farb i past; ,. 

3) przepisy normujące uzywanie bieli ołowianej 
przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz dwor
ców kolejowych i zakładów przemysłpwych (punkt a 
ustępu 2 art. 3) po zasięgnięciu opinji ' organizaćyj 
zawodowych pracowników i pracodawców; 

4) przepisy o środkach bezpieczeństwa i higje~ 
ny pracy, które powinny być przestrzegane przez pra
cowników przy stosowaniu produktów, zawierających 
biel ołowianą, siarczan ołowiu I inne -związki ołowlu, 
oraz przepisy, zapewniające pracownil~om tym v/a
runki, umożliwiające przestrzeganie czystości, W szcze • . 
gólności przepisy co do umywalni, ubrań robotni
czych przy pracy, przechowywania odzieży i t. d. 

, Przepisy wymienione w p.p. 3 i 4 niniejszego 
artykułu winny być przez kierownika przedsiębior
stwa odczytane, wyjaśnione i wręczone każdemu ro
botnikowi, który przy pracy używa powyższych pro
duktów; powinny one rpwnież być wywieszone na 
widocznem miejscu w zakładach pracy. 

Rrt. 7. Zgłaszanie wypadków zatrucia ołowiem, 
postępowanie władz nadzorczych w .ra·zie takiego zgło
szenia oraz badanie zdrowia pracowników, narażo
nych na zatrucie ołowiem, odbywać się będzie n~ 
podstawie odpowiednich ' przepisów rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o zapobieganiu choro
bom zawodowym i ich zwalczaniu. 

Rrt. 8. Winny przekroczenia przepisów art. '· 1 
ust. 1, art. 3 ust. 1 i art. 5 niniejszego rozporządze
nia oraz przepisów, wydanych na podstawie att. 6 
niniejszego rozporządzenia, będzie karany -- o ile da
ny czyn nie ulega karze surowszej w myśl innych 
przepisów - grzywną do 2000 zł...i aresztem do 6 ty
godni lub jedną z tych kar. 

Pówołanymi do wnioskowania -kar są inspekto
rzy pracy i inne władze właściwe. 

Władza orzekająca oznaczy w orzeczeniu na wy
padek niemożności ściągnięcia grzywny karę zastE:p- I 

czego aresztu według słusznego uznania, jednak nie 
ponad 6 tygodni. 

Rrt. 9. Obok kary, przewidzianej wart. 8, na
leży orzec konfi~katę bezprawnie wyprodukowanych 
wyrobów oraz materjałów, służących do ich wytwa-
rzania. , 

Jeżeli ściganie lub skazanie winnego jest nie
możliwe, należy orzec samoistnie o konfiskacie. 
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l\rt. 10. Do orieka'nia o przestąpstwach, pr:l;e
widzianych wart. 8, z wyjątkiem wypadków oznaczo
nych wart. 12, powołane są władze administracyjne 
I~ej instancji. 

Przeciwko orzeczeniom władz administracyjnych 
[ .... ej instancji można w ciągu dni siedmiu od dnia 
dor~czenia orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żą
danie przekazania sprawy właściwemu sądowi po
wiatowemu (pokoju), który postąpi według przepi
sów postępowania, obowiązujących w I·ej instancji 
sądowej . . 

Wyrok sądu okręgowego wydany w II-ej instan
cji nie ulega zaskarżeniu. 

E\rt. 11. Na obszarze województw poznańskie
go i pomorskiego stosuje się przepisy o wydawaniu 
policyjnych mandatów karnych. 

l\rt. 12. Kierownicy zakładów pracy państwo
wych, samorządowych lub znajdujących się pod zarzą
dem państwowym winni przestępstw przewidzianych 
VI art. 8 podlegają karom wyłącznie w drodze są
dowej. 

ł\rt. 13. Do orzeczenia o samoistnej konfiska
cie, przewidzianej wart. 9 ust. 2, stosuje si~ odpo
wiednio przepisy art. 10-12. 

l\rt. 14. Przedmioty. ulegające konfiskacie w 
myśl niniejszego rozporządzenia, może władza admi· 
nistracyjna zająć. 

f\rt. 15. Winny naruszenia przepisów art. 4 
b-ędzie karany - o ile dany czyn nie ulega karze su· 
rowszej w myśl innych postanowień - grzywną do 
2000 zł. i aresztem do sześciu tygodni lub jedną 
z tyth kar. 

Właściwe do orzekania są sądy powiatowe (po
koju). 

E\rt. 16. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go powierza si~ Ministrom: Pracy i Opieki Społecz
nej, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spra
wiedliwości i Skarbu - każdemu we właściwym Zd

kresie działania, a co do zakładów podległych po
szczególnym ministrom w porozumieniu z zaintere
sowanymi ministrami. 

l\rt. 17. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje 
na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjąt
kiem województwa śląskiego i wchodzi w życie w 6 
miesięcy po dniu ogłoszenia. Z chwilą wejścia w ży· 
cie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązu
iącą postanowienia z niem sprzeczne. Postanowienia 
dotąd obowiązujące, sprzeczne z przepisami, wyda
ńemi na podstawie niniejszego rozporządzenia, tracą 
moc z chwilą wejścia w życie wspomnianych prze
pisów. 

Na obszarze' województwa śląskiego rozporzą
dzenie niniejsze wch9dzi w życie w terminie, ozńa
czonym przez Sejm Sląski. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 

Minister: K. ' Bal'tel' 

Minister Spraw Wojskowych: 
J. Pilsudski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawaj Sktadkowski 

Minister Spraw Zagrani"CZnych: August Zaleski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztawicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dl'. Dobl'ucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji : Romacki 

Minister Robót Publicznych: MOl'aczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dl'. JUl'kiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Boguslaw Miedziński 

545. 
Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 11 lipca 1927 T. 

O zaciągnięciu krótkoterminowej pożyczki za
granicznej. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N2 78, poz. 443) posta
nawiam co następuje : 

l\rt. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do za" 
warcia umowy z bankowem konsorcjum zagranicz
nem o otwarcie krótkoterminowego kredytu na su
mę do 15 miljonów dolarów Stanów Zjednoczonych 
f\meryki i do sprzedawania po kursie nom inalnym 
w miarę wykorzystywani a tego kredytu przygotowa
nych w tym celu na powyższą sumę obligacyj skar
bowych. 

l\rt. 2. Oprocentowanie dolarowych obligacyj 
skarbowych, przewidzianych wart. 1. nie może prze
kraczać 6 od sta rocznie; wysokość prowizji bankier
skiej za otwarcie kredytu nie może przekraczać 7j 80j O 

półrocznie; termin spłaty ustala się na dzień 31 gru
dnia 1927 r. 

Minister Skarbu upoważniony jest do sprolon
gowania zaciągniętego kredytu do dnia 1 lipca 1928 r. 
jak również do przedterminowej spłaty tegoż. 

l\rt. 3. Dolarowe obligacje skarbowe i odsetki 
od nich będą zwolnione od wszelkich podatków, 
opłat stemplowych i innych oraz należytości , obo~ 
wiązujących w Polsce. 

l\rt. 4. Minister Skarbu władny jest przelać 
upoważnienie do podpisania dolarowych obligacyj 
skarbowych na przedstawiciela dyplomatycznego Rze
czypospolitej w Waszyngtonie. 

l\rt. 5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
". powierza się Ministrowi Skarbu. 

, 


