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al prt;y Ministerstwie Robót publicznych i 
bl pr~y I1nręd~ie wojewódzkim lwowskim, tę 

Qsta tnią dla osób zamies~kałych na obszarze woje
wód~tw: lwowskiego, stą:nisłąwowskiego, tarnopol
skiego i wołYńskiego, a w odniesieniu do egzaminów 
przewid~ii:mych w ilrtykułach 361, 362 i 363 cytową
negorozporządzenia, także dla osób zamieszkałych 
ną ob!i ?: &rze \Vo,jewó.dztwą krakowskiego". 

Pa t Ytn ustępie dodaje się dwa ustępy Q nasłę
pui~cem bn;mieniu: 
. "Ponadto dla przelprowadzenia egzaminów 
przewidzianych wart. 364 p. 1 i· 2cytowane,go TOZ

porządzenia . ustanawia się komisje egzaminacyjne: 
c} przy urzędzie wOljewódzkim krakowskim, dla 

os6b za.mieszkałych na obs~arze województwa kra
kowskiego, oraz 

d) przy urzędzie wojewódzkim wileńskim, dla 
osób ząmieszk'ałych na obszane województw: nowo
~ródikiegq l wileńskie.go. 
. Przewoclniczącegoo, ząs.tępcę przewodniczącego 
j pątrzebną ilość członkó.w komisji przy Minister
~twie Robót Publkznych mianllje Minister Robót Pu
bliq;nych z grona lluędników Ministerstwa Robót 
Publicznych lub też z paza grona ty~h urzędników 
na okres trzyletni, przewodniczącego zaś, zastępcę 
pn;ęwoclnil;zącego i potrzebną i) q$ć człon~ów komi
sji prży urzędzie wojewódzkim mianuje wojewoda 
właśclWY według sied~iby danej komisji z .grona 
urzędników urzędu wojewódzkiego, lub też z poza 
grona tych urzędników również na okres trzyletni". 

§ 2. Ustęp 1 § 13 cytowanego w § 1 rozporzą
dzenia otrzymuje następujące brzmienie: 

"Po ustaleniu, że nie zachodzą przeszkody wy
mienione wart. 366 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolite,j z dnia 16 .Jlltęg o 1928 r. o prawie budo
wIanem i zabudowaniu osiedli do udzielenia upr'aw
nienią , oraz! ~e ubiegaiący się O uprawnięnię czyni 
zado$ćwymaganym warunk om co do wykształcenia 
i co do :pr'aoktyki, Ministerstwo Robót Publicznych 
orzeka o dopuszczeniu kandydata do egzaminu i za
wiadamia 00 tem kandydata, tudz ież wła ściwą ko 
misję egzaminacyjną, przez którą egzamin ma być 
pr7i~.prQwadllony. O niedopus~c~eniu do egzaminu 
Ministerstwo Robót Publicznych aawiądąmia kandy
sata z podaniem motywów". 

§ 3. Rozpo'rządzenie niniejsze wchodzi w ży
pfę?= Ilnięm qgtQsllen ia. 

Mini~ter Rgbćt Publiczny~.h: Matqkiewicz 
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wydane w porozumi~iu z Mini~trami: IJrzelPysłu 
i łłaądhł. JlQlqię\wą, ~kijrhu i Spraw Zągranicznych 

• Q \łq~Qrłe Dąd wyn:jl}elll , ohiegielJl tłu~~q:ów i oJe
• juw j~dąJnycB. 

N~ Iłq@~taw!ę ~rt. & pkt. 9, ę, c, ą, ę, j g 0Tą?: 
art. 24 rozporządzenia Prę?yqę{!ta R~ęq:ypg~poHtęj 

z dnia 22 marcą 1928 r. Q dowrze nąd artykułami 
iywnoscI i przedmiotami llivtku (Dz. U. R p. 
N.r. 36, poz. 343) postanawia się co następ4ie: 

~Qzdzia.ł I. PQSt,Qowienią ()gQlQ~. 

§ 1. (1) Przez nazwę "tłuszcze jadalne" ro
zumie się produkty, przeznaczone do spożycia, 
składające się z substancji tłuszczowej, otrzymane 
drogą przeróbki z tkanek zwierzęcych lub roślin
nych, mające w ciepłocie pokojowej konsystencję 
mazistą lub stałą. 

(2) Przez nazwę "oleje jadalne" rozumie się 
takie ·same produ'kty, mające w ocieplocie pokojowej 
konsystencję płynną. 

§ 2. (1) Tłuszcz':uni ,jadalnemi, dOipuszczone
mi do obiegu dla spożycia, są: 

1} Tłuszcze zwierzęce: 
a) smalec wic'przowy i z drobiu, 
b) łój , . 
c) oleomargaryna. 

2) Tłuszcze roślinne: 
naturalne tłuszcze jadalne (kokosowy, p5l1mo

wy i t. p.). 
3) Tłuszcze zestalone (hydrogenizowane) p~ ' 

chodzenia zwierzęcego luh roślinnego . 
4} Tłuszcze mieszane (mieszaniny tłuszczów 

1), 2} i 3}: 
a} tłuszcze, upodobnione do masła (margil

ryna, smalec margarynowy), 
b) tłuszcze, upodobnione do smalcu. 

(2) Masło, jako tłuszcz jadalny, nie podlega 
przepisom niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Olejami jadalnemi, dopuszczonemi do 
obiegu dla spożvcia, są: oliwa, olej sezamowy, soja, 
rzepakowy, lniany, sł<;mecznjlwwy, arachidowy; ma
kowy, kukurydzowy, konopny oraz inne oleje, któ
re w drodze osobnego rozporządzenia będą uznane 
za jadaine. .n 

§ 4. Wszelkie produkty, p0dpadające pod 
pr~epjsy pjniejszego ro~por~ąq~ępja, PT~e~naqpnc 
do qpjegll ella celQw spotyciii, powinny pyć !ipPTf:ą
dzone z surowców, uzyskanych ze zW1erżąt, które 
przed ubojem i pa uboju zostały urzędowo zbadane 
i uznane za zdatne do spożycIa bez ograniczen, 
wzgiędnie z materjałów nienagannych co do jakoścI, 
świeżości, czystości i Qiezawjerającycp jakichkol
wiek składników, mogących działać szkodliwie na 
zdrowie ludzkie. Produkty powinny mieć na opako
waniu napłs "jaqalne" . 

§ 5. (1) Lokale, w któryeh wyłwaną si'1' 
przerabia, pakuje, przechowuje qra~ sprzedaje 1)1'0-

duh ty, objęte niniejszem rozporządzeniem , powinny 
ęgpqwiaqą~ wszęlliim WYlllgganiQJ11 sapjtawyP.1 i hi
gjęl1j cZl1Yffl. W s~qęgó.lpo~d lp.Iial~ te. pllWippy hY~ 
!5tale C?ystq p.tT~YrnywaJlęj mięj!5!;a; pr~ę'~n~f;:zl'l~ę fl~ 
pr?ęchQwywanh~ zapa!5QW, PQWipIlY hyę fhłtHlm~ 
i przewiewnej podłQgj W wytwó.rniacp . i §kłada~h 
nieprzepu1i1!C? ąlpe, ~Fje.ny rn~lOw~ml mer ~gJOf jgSllV, 
z l~mpęrją. dwqmętrową olęjJlij J49 z ~ątęrj9łlJ. Jli~· 
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pr;l er'~lszq:alnego , Lokale te należy chronić od do
stępu promieni słonecznych. W razie pojawienia 
się robactwa, owadów, mySzy i szczurów należy je 
radylia lnie t ępić . 

(2) W sklepach spotywczych, w których han
pel tłuszczami i olejami stanowi dodatkową czę 6ć 
prz~dsięblorstwa, powinno być przeznaczone dla 
tych produktów oddzielne · miejs<;e, zdala od innych 
p'roduktów, których zapac;h może się udzielić tłusz
CZQm. 

§ 6, Handel okrężny tłuszczami i olejami ja
d alncmi jest wzbroniony. 

§ 7, (1) Do czynn ośc i, z.wiązanych z wyro
bem, pakowaniem, sprzedażą produktów, objętych 
nin ie jszem ro~:porządzeniem, mogą być dopuszczone 
jedy nie owby zdrowe, w szczegóinoś ci nie dotk nięte 

. ostrą chorobą zakaźną, lub gruźlicą w postac:, nie
. bezpiecznej da otoczenia, chorobą skórną zaraili

, Wą lub wzbudzającą wstręt, oraz niestykające się 
z zakaźnie chorymi. 

(2) W razie wystąpienia choroby ' zakaźnej lub 
1,1'~as(łdnion eżo podejrzenia o nosicielstwo zarazków 
u osób, zatrudńionych przy tłuszczach i olejach ja
dal i'lych, właściciel przeds~ębiorstwa jest obowiązany 
usunąć te osoby od pełnienia powierzonych im czyn

,ności. 

(3) Osoby, zatrudnione przy wyrobie i obiegu 
tych produktów, powinny mieć czystą odzież , białe 
czyste fartuchy, mieć czyste ręce i przestrzegać 
w;?:o!'owej czystości. 

Rozdział 2, TłuszC2.e jadalne, 

§ 8, (1) Tłuszcze zwierzęce są to: 
~) smalec - produkt przy ciepłocie pokojo

wej mazisty, otrzymany przez wytopienie 
lub wytłoczenie z tkanki tłuszczowej świń 
lub drobiu, 

.. b) łój - produkt przy ciepiocie pokojowej. 

.. 

. stały, otrzymany w postaci nieprzerobionej 
luh przez wy topienie wzgl ędnie wytł02ze
nie z tkanki tluszc;wwej innych zwierząt 
rzeźnych, niewymienionych w pkt. a, 

c) oleomargaryna - łój, z którego zostały 
wydzielone trudniej topl iwe składniki. 

(2) Tłuszcze roślinne są to tłuszcze, otrzymane 
;Z; części roślin (kok os, palma i t. p.) z pomocą pro
cesu rafinerji. 

(3) Tłuszcze zestalone (hydrogenizowane)
~ą to oleje zwierzęce (tran) lub roślinnę , poddane 
prQcesowi zestalenia przez uwodornienie. 

(4) Tłuszcze mieszanę są to: 
a) margaryna (smalec mar.garynowy)-mie

sz'anina tłuszczów, upodobniona do ma
sła (masła przetopionego) , w !<tórej Za
warty tłuszcz nie pochodzi wyłącznie lub 
wcale z mleka krowiego, 

h) th,ls~cze, t1!podobnione do smalcu - mie
szaniny tłuszczów, w których zawarty 
tłus zcz nie pochodzi wyłącznie lub' wca
le z t~a.n\ii t!y,szq;owej świń. 

Ser margarynowy jest to ser, w którym tłuszcz 
mleczny zastąpiono margaryną. 

§ 9, Tłusz cze, wyszq:ególnione w § 8 ust. 1 
pkt. a i b, przeznaczone do obiegu dla spożycia, nie 
mogą zawierać części tkanek zwierzęcych, wody 
ponad 0,5 % oraz domieszek obcych i powinny mieć 
smak i zapach prawidłowy. 

§ 10, Tłuszcze, wyszczególnione w § 8 ust. 2, 
oD ile są b:lnvione, pcw:::lny mieć na opakowaniu na
pis "barwione". 

§ 11, (1) Tłuszcze zestalone, wymienione 
w § 8 ust. 3, mogą wykazywać najwyżej 2" kwas oty 
oraz najwyżej ślady substancji katalitycznej, użytej 
do fabrykacji. 

(2) Tłuszcze te powinny posia dać zapach, wy
gląd i konsystsncję, wbściwe tłuszcz,om jadalnym . 

§ 12, (1) Tłuszcze, wymienione w § 8 ust. 4 
pkt. a, pochodzące z mieszaniny tłuszczów zwierzę
cych i roślinnych, upodobnione do masła , powinny . 
zawierać co najmniej 80 % tłuszczu oraz najwyżej 
5" kwasoty. 

(2) Do wyrobu tych tłw?zcz(>w dopuszcza się 
używanie mlek a (~mietany, śmietanki) w granicach 
do 4% tłuszczu, pochodząc ego z mleka (śmietany, 
śmietanki), na 100 części wagi tłuszczów jadalnych. 

§ 13, (1) Do tł uszczów i olejów, używanych 
przy wyrobie produktów, wyszczególnionych w § 8 
ust. 4: ptct. a, b, oraz do sera margarynowego, prze- · 
t:naczonych do obiegu w celach spożycia, należy do
dawać oleju sezamowego (łogowego), jako środka, 
ułatwiającego rozpoznawanie · produktów. 

(2) Dopuszczalne jest użycie w tym celu jedy
nie t a kięgQ ole ju ~ezamowego (łogowego), który da
j~ oQ czyn furfuroJowy;olej ten powinien być doda
wany w takiej ilości, by odczyn furfurolowy dawał 
z:l l) arwic nie wyrainie czerwone. 

(3) Olej sezamowy (łogowy) należy dodawać 
podczas mi eszania, względnie przetapiania tłu
szczów, t. j. przed dalszęm ich przerobieniem. 

§ 14, Za brania się: 
a) wprowadzania W obieg mieszanin masła 

(masła t opionęgo) ? jal<imkolwiek produk
tem, wys zczególnionym. w § 8 niniejszego 
rozporządzenia; . 

h) wprowadzania w obieg tłuszczów jadalnych 
z oznakami zepsucia, w szczególności tłu
szczów zjełczałych, spleśniałych, o nad
miernej kwasocie (powyiej 5"); 

c) dodawania do produktów, wyszczególnio
nych w § g, związków chemicznych, fak so
dy, saletry, środków zapachowych i śrol;l
ków konserwujących, z wyjątkiem soli ~u
chennej W ilości najwyżej do 2% ; dopu
szcz~lne jest również dodawanie do l1larga
fyny soli soą.owej kwasu 'benzoesowego 
w ilości najwyżej do Q,4 % i ' 

d) barwienia tłuszczów barwnikami, nieodpo
wiadającemi obowiflzującym Vi tym wzglę-
dzie przapisom. . 
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§ 15. (1) Produkty, wyszczególnione .w § 8, 
wolno wprowadzać w obieg jedynie pod nazwą, od-
powiadającą ich ~stocie. . 

(2) Produkty, oznaczone nazwą, określającą 
pochodzenie tłuszczu, powinny składać się w całości 
z (ego je~ynie tłuszczu, tip. tłuszcz kokosowy. 

(3) Nazwa "margaryna" jest obowiązująca dla 
wszystkich mieszanin tłuszczów, upodobnionych do 
masła, nazwa "smalec margarynowy" .,...... dla miesza
nin, upodobnionych do masła -topionego; nazwa 
; , tłuszcz jadalny mieszany" - dla wszystkich mie
~zanin tłuszczów, upodobnionych do smalcu wie
przowego i z drobiu. 

(4) Tłuszczom zestalonym jednolitego pocho
dzenia należy nadawać nazwę, odpowiadającą na
zwie produktu, z którego zostały wytworzone, np. 
olej sezamowy zestalony. 

§ 16. (1) Tłuszcze jadalne nie mogą być wy
twarzane, przechowywane, pakowane w lokalach, 
w których wyrabia się, przechowuje lub pakuje ma
sło i przetwory mleczne. 

(2) Postanowienie to nie dotyczy miejsca prze 
chowywania i sprzedawania zapasów, przeznacz 0 -

n'ych do handlu detalicznego, pod warunkiem jed
nak, by te produkty były przechowywane w odręb
nych naczyniach oraz w osobnych miejscach, od
dzielnie od miejsc, przeznaczonych do przec howy
wania masła i przetworów mlecznych. 

(3) Miejsca sprzedaży produktów, wymienio
nych w § 8 ust. 4 pkt. a, b, powinny mieć przy wej 
ściu rzucający się w oczy i niedający się zetrzeć na
pis : "margaryna" , " tłuszcze jadalne mieszane", 

§ 17. Zabrania s i ę: , 

a) nadawania produktom, wymienionym w § B 
niniejszego r ozporządzenia, nazwy "masło" 
lub "śmietana", "śmietanka" z przymiotni
kami (np. masło ro ślinne) łub bez, zarówno 
jak nazwy fantazyjnej, o brzmieniu, podob
nem do nazwy "masło", "śmietana", "śm:e
tanka", dla o znaczen~a jakiegokolwie'k 
produktu, objęteg o przepisami niniejszego 
rozporządzenia ; 

' b) nadawania wytwórniom tych produktów 
nazwy "wytwórni masła (śmietany, śmie
ta nki)" nawet z przymiotnikiem, określają
cym dany wyrób (np. "fabryka masła roślin
nego" , "fabryka masła sztucznego" i t. p.). 

§ 18. (1.1 Produkty, wyszczególnione w § 8 
ust. 4 pkt. a, b, przeznaczone do obiegu dla celów 
spożycia, powinny mieć na opakowaniu ze wnętrz
nem (paki, skrzynie, beczki, puszki) czerwoną wstę
gę, niedającą 'się zetrzeć, na której wyrażnemi czar 
nemi głoskami, zetrzeć się niedającemi. umieszczo
ny ma być napis: "margaryna" (smalec margaryno
wy, ser margarynowy), względnie "tluszez jadalny 
mieszany" oraz firma wytwórcy lub uprawnionego 
zastępcy i ich siedziba. 

(2) Wstęga czerwona, opasująca całkowicie na· 
czynie na jego linji środkowej , powinna mieć szero· 
kość ~o najmniej! 

aj ' 10 cm. na naczyniach wyższych nad 50 cni, 
b) 5 cm. na naczyniach, mających wysokość 

50 cm. lub mniej; ;. ~ 
nazwa produktu na naczyniach, wymienia" 
nych w pkt. aj, .powinna mieć litery co naj
mniej 5 cm. wysokości, na naczyniach Z8,'Ś, 
wymienionych ·w pkt. b), co najmniej 1,5 cm. 

(3) Nazwy produktu oraz ,firmy i jej siedziby 
p owinny być umieszczone na dwóch przeciwległych 
stronach opa kowania (paczki, skrzynie, bec~i, 
puszki) oraz, o ile naczynie ma pokrywę, tównie:(4~ 
pokrywie, a przy beczkach na obydwóch dnach. 

(4) W handlu detalicznym produkty te powin
ny być wprowadzane w obieg wyłącznie w bryłach 
regularnych (bloka ch, kostkach) wagi 1/4, 1/2, 1 i 5 
kilogramów w opakowaniu z papieru pergaminowe
go lub woskowanego, opatrz onem przepisaną wstę
gą czerwon ą co na.jmniej 2 cm. szeroką, całkowicie 
okalającą paczkę na jej linji środkowej ora z. na zwa
mi produktu, firmy i siedziby wytwórcy, lub upraw
nionego zastępcy z uwzględnieniem postanowień 
ust. 7 niniejszego paragrafu. 

(5) Obok obowiązkowej dla wymienionych pro
duktów (§ 15 ust. 3) nazwy "margaryna", "smalec 
margarynowy", "tłuszcz jadalny mieszany" zezwala 
się umieszczać na opakowaniach nazwę znaku han
dlowego i ochronnego poszczególnego produktu. 
Znak oc hronny nie może zawierać rysunków, wpro
wadzających spożywców w błąd co do istoty pro
duk tu. '. 

(6) Napis, określający nazwę znaku ha ndlowe:' 
go i ochronnego, nie może być wypisany literami'; 
większemi od obowiązkowej nazwy produktu. 

(7) Przy sprzedaży detalicznej produktów, wy
mienionych w § 8 us t. 4 pkt. a, b, z kostek wagi od 
1 kg. wzwyż, z których usunięto opakowanie 
wierzchnie (skrzynie, paki) , nie wolno usuwać opa-: 
kowania papierowego z umieszczonym na niem pa· 
skiem czerwonym i obowiązkową nazwą produktu: • 

(8) Przepakowywa ni e tłus zczów, wymienio
nych w § 8 usl. 2, 3 i 4 ninie jszego rozporządzenia, 
do detalicznej odprzedaży powin no być dokonywane 
jedynie w wytwórniach, produkujących te tłus.zcze. 

§ 19. (1) Produkty, wyszczególnione . w § 8 
ust. 1 pkt. at b oraz ust. 2 i 3, powinny mieć w obie,,; 
gu handlowym na zewnętrznem opakowaniu (naczy1 
nia , skrzynie, beczki, paczki, puszki i t. p.) w miej
scu widocznem wyraźny napis z ciemnych, niedają
cyc h się ze trzeć, liter, wskazu ją cy nazwy towar~ 
(smalec wieprzowy, gęsi, tłuszcz kokosowy, palmo1 

wy i t. p.) oraz firmy i siedziby wytwórcYl wzg.1ę .d
nie uprawnionego za stępcy. 

(2) W sprzedaży detalicznej produkty te po
winny być pakowane w papier pergaminowy lub 
woskowany. :., 

Rozdział 3. Oleje jadalne. 

§ 20. (1) Nazwa oleju, przeznaczonego. dQ 
spożycia, powinna odpowiadać jego istocie. 

• 
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"~' (2) W szczególności nazwę "oliwa" zastrzega 
się dla produktu, ótrzyma,nego z owoców drzewa 
oliwnego i puszczonego do obiegu bez jakichkolwiek 
domieszek. 

" ' '(3) Mieszaniny różnych rodzajów olejów jadal
nych (oHwa,olej sezamowy, soja, rzepakowy i t. p.) 
po~nny być znakowane jako "olej jadalny". 

", (4) Mieszaniny te oraz wszelkie oleje do sp 0-

ż,rcia, poza oliwą, nie !ll0gą w obiegu handlowym 
dbs1C ,oznaczeń, właściwych tylko dla oliwy, jak np. 
"oliwa nicejska", "oliwa prówancka", "oliwa fran
cuska", "huile extra vierge" i t. p. 

§ 21. Zabrania się: 

a) wprowadzania do obiegu dla spożycia ole
jów rafinowanych, zawierających więcej , 
niż 0,5 % wolnych kwasów tłuszczowych, 
olejów, nienaletycie oczyszczonych (zawie
rających zawiesiny), olejów ' zjełczałych, 
zbutwiałych, wadliwie rafinowanych, za
wierających kwasy iub oleje mineralne, 
alkalja, metale szkodliwe dla zdrowia 
(ołów, cynk, miedź) j 

bl barwienia olejów jadalnych oraz dodawania 
do nich sztucznych środków za.pachowycJ:l. 

§ 22. (1) Oleje jadalnemo7;na wpr~wadzać do 
obiegu w ' naczyniach: szklanych (buteiki), kamien
nych, glinianych, emaljowanych, ' metalowych (bla-
sZAnki), . drewnianych (beczkU t p.). , . 

(2) Naczynia metalowe, z wyjątkiem aluminjo
wych, . powinny być dokładnie ocynowane (po
f;,ielane). 
C" . (3) Pobiała wewnętrzna tych naczyń nie może 
za:~erać, zanieczyszczeń powyżej 1 % . 
. . ' ;(4) Używanie do olejów jadalnych naczyń me
talowych cynkowanych jest wzbronione. . . 

§ 23. (1) Naczynia o pojemności powyżej 
2 · I.tr., zawierające -oleje jadalne, przeznaczone do 
obiegu dla spożycia, powinny być opatrzone, w miej
scu widocznem, napisem, stwierdz.ającym gatunek 
~awartego produktu, . odpowiednio do ' postanowień 
§· 20. Napis ten powinien składać się z liter wysoko
ści co na,jmniej ' 2 cm., wyn~nych, niedających s ię 
z·etr,zeć. 

,' . (2) W handlu detalicznym naczynia.o pojemno
ści .2 litrów lub mniej powinny być opatrzone etykie
tą z wyraźnie wypisaną nazwą produktu, odpowia
oającą jego istoCie .. 

Rozdział 4. Tłąszcze i oleje jadalne pochodzenia 
zagranicznego. 

§ 24. (1) Wszelkie tłuszcze i oleje jadalne, 
sprowadz'ane z zagranicy i z obszarów, na których 
rozporZądzenie niniejsze nie obowiązuje, a przezna
czone do ' spożycia, powinny' co do jakosci, formy 
opakowania i oznaczenia odpowiadać przepisom ni-

niejszego rozporządzenia. Nazwa tłuszczu liib ole'ju 
może być podana obok nazwy polskiej, również w j~'-
zyku kraju pochodzenia. , ' 

(2) Na opakowaniu powinien być uwidoczniony 
kraj pochodzenia oraz adres uprawnionego przedsta
wiciela wytwórcy zagranicznego na terenie . Polski. 

§ 25. Niedozwolony jest przywóz dla celów 
spożycia tłusz,czów, wyprodukowanych ze zwierząt 
padłych, chociażby było z.astosowane rafinowanie, 

§ 26 • . ,,(1) Tłusz,cz~ jadalne pochodzenia zwie
rzęcego (smalec, łój) oraz mieszaniny ich z tłuszcza
mi roślinneril~ lub zestalonemi, wwożone z zagranicy 
i z obszarów, na których rozporządzenie niniejsze 
nie obowiązuje, powinny być zaopatrzone, niezależ~ 
nie od wymaganych . dokumentów, przewidzianych 
irinemi przepisami przy przywozie towaru do Polsk,i, 
w świadectwo zdrowotności. ' 

Świadec.two zdrowotnośCi powinno: 

a) stwierdzać, że . tłuszcz zwierzęcy pochodzi 
ze zwierząt, poddanych ubojowi w rzez
niach, pozostających pod stałym nadzorem 
lekarza weterynaryjnego, i że zwierzęta; 
z których tłuszcz pochodzi, z.ostałyprzed 
uboje,m i po uboju urzędowo .zbadane przez 
lekarza weterynaryjnego i uznane za zdat
ne do spożycia bez ograniczeń, 

bl stwierdzać, że miejsce pochodzenia zwie
rząt jest wolne od zaraźliwych chorób zwie.., 
rzęcych , przenoszących się na gatunek 
zwierząt, z których tłuszcz pochodzi, i że 
choroby te nie panowały w ·okresie czasu 
i na obszarze, wskazanym w każdorazo
wem zezwoleniu na przywóz, wydawanem 
przez Ministra Rolnictwa, 

c) zawierać dane co do pochodzenia, gatunku 
i składu tłuszczu (czysto zwierzęcy, mie
szanina roślinnego i zwierzęcego i t. p.). 

(2) Świadectwo zdrowotności powinno być wy· 
stawione przez państw.owe władze weterynaryjne 
kraju pochodzenia i zawizowane przez polskie pla
cówki konsularne. 

(3) Świadectwa zdrowotności mogą być wysta
wiane w języku 'kraju pochodzenia tłuszczó.Wj w tych 
przypadkach wymagane jest jednak dołączenie tłu
maczenia na język polski. 

(4) Treść wizy konsularnej powinna być na· 
stępująca: 

, "Stwierdzam, ze wyżej podpisana . instytucja 
(urząd), . . • . • upoważniona jest do wysta.;o, 
wiania urzędowych świadectw ' zdrowotności zgod-

. nie z ohowiązującemi krajowemi przepisami oraz 
autentyczność podpisów i osób, upoważnionych . do 
podpisywania powołanej instytucji; 

Wiza w,ażna do dnia 
P ebrano opłaty 
Miejscowość. . . . . 
Podpis i okrągła pieczęc". 

• • • '. • 'ii 

Data . ~ . ~ 
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§27. O) Tłusze~.e i oleje jadalne, wymien.io
tle w § 24, nal~ży przed wpuszczeniem w gramce 
Państwa poddać badattiu w jednym z Państwowych 
Zakła.dów badania żyWJ):ości i Przedmiotów użytku. 
Próby do badania pobierają na koszt strony u::zę~y 
c.e!ne i przesyłają do właściwego terytof)alr.ue 
zakładu. 

(2) Do czasu stwierdzenia badaniem nienagan
no~ ci produktu towar powinien pozostawać pod 
nadzorem celnym. 

,(3) Opła ta za badanie powinna być uis,Z,czona 
przez importe~a zgóry. 

§ 28. (1) Tłuszcze i oleje jadalne poch~d.z~nia 
zagranicznego i z obszaró w, na których mme)sze 
rozporządzenie . nie obowiązuje, n;~odpowiadaJą~e 
przepisom niniejszego rozporządzema, w szczeg?l
ności §§ 24 i 26 powinny być przez importeracofmę
te ,(zwrócone nadawcy). 

(2) O ile importer nie spowoduje cofnięcia tych 
produktów w terminie, Wyznac;wnym pnez władze 
celne, produkty te ulegają zniszczeniu przez te wła
dze, względni e na życzenie importera mogą być do
PUSil~zone do celów technicznych W kraju po skaże
niu ich pod nadzorem urzędu celnego w sposób, 
uniemotliwiający spożycie i po pokryciu przez 
importera ws:zelkich z .tem związanych koszt?w. 
O dopuszczeniu tych produktów do celów techmcz
nych władze celne ~awiadamiają właściwą władzę 
administracji ogólnej. 

. (3) Do skażenia olejów jadalnych należy użyć 
środków, przewidz ianych w rozporządz eniu Ministra 
Skarb u z dnia 5 grudnia 1927 r. w sprawie przepi
sów wyl{Qnawczych do rozp orządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r . o uzupeł
ni eniu p unktu 7 poz. 117 taryfy celnej (Monitor Pol
ski Nr. 286 z dn . 15 grudnia "1927 r.) w sposób, usta
lony w §§ 4, 5, 6 tego r ozporządzenia; do skażenia 
tłuszczów jadalnych,oprócz wyszczególniony~h 
środków, moźe być użyŁa nafta przy zastosowamu 
analogicznego trybu postępowania . 

(4) Należność za skażenie powinna być uiszcza
na przez im:~ ortera zgóry. 

.. 
Rozdział ' 5. TluszGze i oleje jadalne, przeznaczone 

do wywozu zagranicę. 

§ 29. O ile ze względu .na zapotrzebowa
nj'e rynku zagranicznego wyrób tłuszczów i olejów 
jadalny.ch odbywać 'się będzie ' odmiennie od posta
nowień niniejszego rozporządzenia, wytwórca ubo
wiązany jest donieść o tern bezzwłocznie woiewódz
kiej władzy admini,sŁracji ogólnej. 

Rozdział 6. Prz~p,is, końcowe. 

§ 30. Winni naruszenia właściwychprz~pi: 
sów rozporządzenia Prezydenta RzeczypospolIte) 
z dnia 22 marca 1928 r. (Dz U . R. P . Nr 36. p<.?z. 343) 
podlegają karom, przewidzianym w rozdziale III tego 
rozporządzenia. 

§ 31. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie w 6 miesięcy po ogłoszeniu. 

,(2) Z tą chwilą w myśl przepisu art: ~ ust..~ 
rozporządzenia Prezydenta RzeczYP,ospob~e.' ,z d~l~ 
22 ma rc a 1928 r. o dozorze nad artyKułamI zywnoscl 
i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343) 
przestają obowiązywać: 

a) ustawa pruska z dn. 15 czerwca 1$97 r. 
. (Dz. U. Rz. str. 475) o obiegu masła, s.era, 

smalcu i ich surogatów; 
h) obwieszczenie K anclerza Rzeszy z dn. 4 lip

ca 1897 r. (D~. U. Rz. sir. 591), dotyczące 
wykonania ustawy o obiegu masła, sera, 
smalcu i i'ch surogitów; 

c) ustawa austr,ja.cka z dn. 25 paidziernika 
1901 r. (Dz . p. p. Nr. 26 7. 1902 r.) o obrocie 
masłem, serem, masłem topionem, smalcem 
wieprzowym i ich surogatami; 

d) rozporządzenie miniderstw: spraw. we- , 
wnętrznych, sprawiedliwości, handlu 1 roI .. 
nichya z dn . l lutego 1902 r. (Oz. p. p. 
Nr. 27), dotY9ące wykonania ustawy z dn. 
25 października 1901 r. (Dz. p . p. austr. 
Nr. 26 z 1902) o obrocie masłem, serem, 
masłem topionem, smalcem wiep,rzowym 
i ich surogatami; , 

e) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
Łejz dn. 29 lutego 1928 r. o obowiązku do
dawania oleju sezamowego do margaryny 
i do innych sztucznych tłuszczów jadalnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 217 z dn. 7 marca. 
1928); 

I) art. 660 ros. ustawy lekarskiej, uwaga (we~ 
dług kontynuacji 1913 r.), uzu,p. II art. 1 --'-- 8. 

Minister Spraw Wewn~trznych: Sławoj SkladklllP.,/ji 

Minister PrzemysJu i Handlu: E, KwiatkPW$ki 

Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszew$~i 

Minister Spraw Zagranicznych: .Aągust Zaleski 

4S4. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 1 lipoa 1930 r . 

. wydane w porozumjenilJ ~ Minj,tre~ Skarbu i Mini
strem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przy
WO~l1) , z~aranicy k'mi do uc~est~jczenia W Wyści-

gach. . 

Na podstawie 'art. art. 11 i 112 rozpo~ządzenia 
Prezydenta. Rzeczy.pospolitej z dnia 2;? siJi!rp'lJ.iij. 


