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nIniejSzego rozporządzenia, winno być dołączone za
świadczenie zarządu XV Międzynarodowych Targów 
.Wschodnich we Lwowie, stwierdzające przedmiot 
i datę wystaw.ienia, do zgłoszenia ;zaś znaku towaro
wego - zaświadczenie tego·ż z'arządu, ·stwierdzające, 
że dany znak umieszczony był na towa:rze, wystawio
nym na wymi.enionych r\:argach, tudzież ·osobę wy
stawcy, przedsiębiorstwo, rodzarj towaru oraz datę 
wys'tawienia. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 
Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman 

352. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 1 lipca 1935 r. 

w sprawie przepisów sanitarnych dla hoteli, pokojów 
um~blowanych i pensjonatów. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 li,t. e) ustawy z dnia 
21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym 
i o ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198) za-
rządzam co następuje: . 

§ 1. (1) Przepisy rozporządzenia niniejszego 
mają zastosowanie do hoteli, pensjonatów, zaiazdó~v 
i pokojów umeblowanych, przeznaczonych do odnaJ
mowania na krótkotrwały pobyt. 

(2) Do przestrzegania przepisów n!niejszego 
rozporządzenia obowiązani są właściciele (dzierżaw
cy, zarządcy) zakładów, wymienionych w usL (1), . 

§ 2. W miejscowościach, zaopatrzonych w urzą
dzenia wodociągowe i kanalizacyjne, zakłady, wy
mienione w § l, mogą być zakładane wyłącznie VI bu
dynkach, mających te urządzenia; w innych miejsco
wościach wolno je zakładać tylko w budynkach, któ
re mają zapewnioną dostateczną ilość wody, odpo'
wiadającej przepisom rozporządzenia Ministró~ 
Op:eki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dnIa 
27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb gos~o
darczych (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 562), oraz pOSia
dają należyte urządzenia ściekowe . 

§ 3. (1) Wysokość pokojów dla gości powinna 
wynosić co najmniej 2,5 m, a ilość powietrza, przy
padającego na 1 osobę -- co najmniej 15 m3• pokoje 
powinny być suche, dostatecznie oświetlone (słosu
nek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie 
może być mniejszy niż 1 : 12) oraz mieć należyte 
urządzenia do ogrzewania i przewietrzania. Sciany 
i sufity powinny być malowane jasną farbą olejną lub 
klejową. Podłogi powinny byt gładkie bez szczelin 
z materjału nieprzesiąkliwego. 

(2) W pokojach powinny być umywalnie z wo
dą bieżącą, przy tern w budynkach, niemających 
urządzeIi wodociągowych, zbiorniki wody przy umy
walniach powinny być stale zaopatrzone w dosta
teczną ilość wody (§ 2). 

(3) Postanowienia ust. (1) i (2) mają odpowiednie 
zastosowanie do pokojów dla służby. 

§ 4. VI miejscowościach, posiadających urzą
dzenia wodociągowe i kanalizacyjne, każdy zakład. 
wymieniony w § 1, powinien posiadać łazienkę· 
m innych miejscowościach zakłady, wymienione 

--------------_._--~ 

w § 1, powinny posiadać przynajmniej urządzenie 
natryskowe. 

§ 5, Ciepłota w pokojach, przeznaczonych dla 
gości, nie może wynosić mniej niż 18° C. 

§ 6. (1) K~c~n~a.pow~nna być do~tat~~znie ob· 
szerna widnu, ml(~C sClany Jasne, co najmnIe j do wy
sokoś~i 2 m o powierzchni gładkiej, łatwo zmywaI· 
nej podłogę gładką bez szczelin, z materjału nie· 
pr;epuszczalnego, i należyte urządzenia wentyla· 
cyjne. 

(2) Kuchnia po~inna być oddzielona od po· 
mieszczeń mieszkalnych. 

(3) Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie do 
przygotowywania p~traw. Korzystanie z po:nie~z: 
czeń kuchennych w mnych celach, a w szczegolnoscl 
zamieszkiwanie w nich, spanie i przechowywanie w 
nich przedmiotów, nieprzeznaczonych do użytku ku· 
chennego, jest wzbronione. .. 

(4) Osoby, zatrud~ion.e w kuch11l, powmny no· 
sić białe fartuchy, Sięgające po sZYN, zapmane 
z tyłu, na głowie zaś powinny mieć białe czapki. 

§ 7. (1) Artykuły żywności i g.otowe po~rawy. 
powinny być przechowywane ~ oddzIe~nem, wldnem 
i dobrze przewiehzanem pomlcszczemu. Artykuły 
żywności łatwo ulegaj ące zep,>uciu, powinny być 
p~zecho~ywane 'IN miejscu chłodnem. Trzymanie ta· 
kich artykułów bezpośrednio na lodzie jest wzbro· 
niolle. 

(2) \'{l ciepłe j porze roku kuchnie i pomieszcze· 
nia do przechowywania artykułów żywności powin~ 
ny mieć okna zaopatrzone w siatki, zabezpieczające 
ou much. 

§ 8. (1) Na każde m piętrze powinien być co 
najmniej 1 ustęp oddzielny dla kobiet i dla mężczyzn, 
przytem 1 ustęp powinien przypadać co najmniej na 
20 pokojów. W miejscowościach, mających urządze~ 
uia wOGociągowe i kanalizacyjne, ustępy powinny 
być spłókiwane. W innych miejscowościac? us~ępy 
pO':I1iriny być urządzone w sposób zabezpIeczalący 
grunt od zanieczyszczel'i, a powietrze od wyziewów. 
Ustępy powinny mieć bezpośredni dostęp powietrza 
z zewnątrz i mieć należyte przewietrzanie. Zbiorni .. 
ki ustępowe powinny być opróżniane po napełniee 

niu ich najwyżej do 2/3 głębokości. 
(2) Ustępy nie mogą znajdować się w sąsiedz .. 

twie kuchni. 
§ 9. (1) W zakładach, wymienionych w § t' 

u st. (1], wolno zatrudniać tylko te osoby, które przed· 
łożą świadectwo lekarza urzędowego, stwierdzają .. 
ce, że nie są Olle tlotknięle jedną z chorób, wy .. 
mienionych wart. 2 pkt. 1 - 28 ustawy z dnia: 
21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaź· 
nym i o ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198), 
ani chorobą weneryczną albo zaraźliwą lub odraża
jącą chorobą skórną· Ważność świadectwa powinna 
być stwierdzana przez lekarza urzędowego przynaj
mniej co 6 miesięcy. 

(2) Osoby, zatrudnione w zakładach, wymienio ... 
nych w § 1 ust. (1), powinny być czysto ubrane. 

§ 10. (1) Bielizna zakładowa powinna być czy· 
sta i zmieniana co najmniej raz na tydzień. Każda 
osoba, przybywająca do zakładu, powinna otrzymać 
czystą bieliznę pościelową i ręcznik. Wydawanie 
użytej już przez inną osobę bielizny przed jej wy· 
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praniem w gorącej wodzie z mydłem jest wzbro
nione. 

(2) Bielizna brudna powinna być przechowyv.,ra
na oddzielnie od czystej w ~pecjalnych schowkach. 

§ 11. We wszystkich pomieszczeniach powi mly 
znajdować się na mie jscach widocznych i dostępnych 
spluwaczki napełnione wodą, dające się łatwo oczy" 
ścić, oraz kosze do śmieci i odpadków. 

§ 12. (1) Wszystkie pomieszczenia i urządzenia, 
korytarze, sienie, klatki schodowe Vl zakładach, wv
mienionych w § l, powinny być utrzymywane "..,- czy
stości i porządku i być wolne od robachva. Dotycl"'y 
to również należących do budynku terenów nie za
budowanych; podwórza powinny mieć nawierzchnię 
twardą. Na podwórzu powinien znajd ować się śmiet
nik i ustęp publiczny. 

(2) W każdym pokoju dla gości, 'Iv zakładach, 
wymienionych w § 1, powinien znajdować s ię w 
miejscu widoCt:.uem egzemplarz rozporządzenia ni 
niejszego. 

(3) W każdym zakładzie powir.na znajdoviać 
się księga zażaleń o stronicach ponumerowanydl 
i oparafowanych przez władzę nad zorczą· 

§ 13. W każdym z zakładów, wymienion y ch w 
§ 1 ust. (1), powinny, o ile pełnione są w nich dyżu
ry, być osobne suche, odpowiednio obszerne i widne, 
pomieszczenia dla osób oyżurujących. 

§ 14. (1) Każdy z zakłauów,wymicniony ch w 
§ 1 ust. (1), przed otwarcie m powinien być poddany 
szczegółowym ogiędzinom sanitarnym dl a slwie ra:t;e 
nia, czy odpowiada przepisom rozporządzenia nini~j
szego. 

(2) Nadzór nad zakładarni, w ym ienionem i VI § l, 
należy do powiatowych władz adminis tracji o!~ó łn ej . 

. (3) Jeżeli zakład nie Jest dostosowany d'J wy-
magań rozporządzenia niniejszego, władza n a dzo r
cza może zażądać usuni ,,~c ia uslen;k i braków VI h~r .. 
minie przez nią określonym, a po b.::zskutecznyrn 
upływie tego terminu - zakład zamknąć; żądHrl tych 
jednak stawiać nie należy , jeżeli powyz';ze lJ:> tetki 
i _braki ze względu na szczególne warunki zakład u 
nie mają większego znaczenia, a usunięcie ich było 
by połączone z niestosunkowo wielkiemi trudnościa
mi lub kosztami. Jeżeli usterki i braki mogą przy
czynić się do zachorowań na jedną z chorób, wymie!
nionych wart. 2 pkt. 1 - 28 ustawy z dn ia 21 lule
go 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o 
ich zwalczaniu (Dz. U. R P. Nr. 27, poz . 198), władza 
nadzorcza może zakład uie:zwłocznie zarnknąć~ do 
czasu usunięcia tych usterek i braków. 

§ 15. Winni przekroczenia przepisów niniej
szego rozporządzenia ponoszą odpowiedzialność w 
myśl art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapo
bieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu 
(Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198). 

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie po upływie 7 dni od dnia ogłoszeni a. 

Tracą moc obowiązującą rozporządzenia z dnia 
23 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. lO, poz. 78) 
i z dnia 13 marca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 27, 
poz. 165). 

Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski 

353. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 12 lipca 1935 r. 

wy0Llne w pOl.'oZUl!i.lhmiu z Piiini.shem Skarbu o ul
g"lC!1 w spłacie zaległośd z tytułu ubezpieczeń sp 0-

łCl.":znycn. 

Na podstawie ad. 3 ust;wy z dnia 10 marca 
J.932 r. o spłacie zaległości podatkowych oraz za
ległych składek i opiat na rzecz niektórych publicz
no - prawnych instytucy j ubezpieczeń (Dz. U. R. P. 
z 1935 r. Nr. 50, p oz. 336) zarządzam co następuje: 

1. Przepisy 'N5tępne. 

§ 1. (1) Rozporządzenie niniejsze dotyczy za
ległych IlHleżnQśct na rz ecz h. kas chorych. b . Zakła
dów Ubezpieczeń PracG\\f"ików Umys!ovi ych, b. Za
kładu Ubezpieczenia od \Xiypadków we Lwowie , b. 
Zaktadu UbczpiecTcnia od Wypadków Vi Król'~wskiej 
Hucie (w Chm-zowi21, b. Zcdda.dl.1 Ubezp.i. ", c~~m't cd 
Wypadków w Rolnictwie Vi Poznailiu, b . Bractwa 
Górniczego w Krak o'ivie or3.Z Ubezpi.ec zalni Krajo
wej w Poznaniu, pOVJ~ta{ych z tytułu ubezpieczeń 
społecznycb za czas do dnia 3 1 grudnia 1933 r. 

(2) Prz',~z zaicgk należności rozmnle się wyka
zum; w dniu 1 lipca. 1935 r. zadłuż,mie z tytub skła
dek i opł at ubezpiec·; e:n iowych, odsetek zwłoki, kar 
i grzywien . 

(3) IleLr8ć VI rOZ p'-)17ąJzeniu niniejszem mówi 
sie o zob owj 'lz::Uii ach z lytu\u ubezpieczeń społecz
nych pu dlłi~l 1 sŁy r.:z,.id. 1)34. t , należy rozumieć 
przez nie należnośc i , pu: i2ra.ll c iJ l"Zi:':Z ubezpl(:;czalnie 
społeczne , z wyłąl. ;:,~ n i , 'il iiale;!:ności Ubezpieczalni 
Krajowej w PO :~lldn i !..l, pob ieranych na podstawie 
przepisów o u bezpi e czl"!J iu in walidzLem robotników 
HJlnych. 

§ 2, Ulg przewichi[mych w rozporządzeniu ni
Hiejszcll1 udz ielają: 

1) "vbściive ube:r.pil:czahie spoiecz ne z urzę
du - - co do za!,,;g!ych na l eż nośc i b. kas cho
rvch; 

2) Uht;zpieczabia KrajDwa w Poznaniu _.- co 
do z ale gł ych nak :': !1ości z tytulu ubezpiecze
nia irl'.v?lid :;:k ieRo I'ubotnilców rolnych; 

3) Zakład Ubezpi",-cc:eń Srołec~.nych '- - co do 
'wszel kich inn y (;~! z :degłych należności. obję
tych r ozpor Z ą dl. E;;ii em nin ie jszem. 

U, Nde.~no~k; b, kas dwrych. 
§ 3. (1) Uma rz a sj~~ 30 :.~ za l egłych należności 

b. kas chorych. Umorzeniem w picn\'Szym rzędzie 
objęte będą odsdk i zwłoki , n a leżD. e po dzień 1 Hp-
ca 1935 r. 

(2) Po dokonaniu umor;óenia ustala się saldo za-
dłużenia poszczególny ch dłu~ników na dzień 1 lipca 
1935 r . ':fI claiszych prze pisach przez "saldo" należy 
rozumie ć sajch w myś l przepisu niniejszego. 

§ 4. (1) Z,apla t ę ~O ;!,; salda, o .któ,re~ mowa w 
§ 3 w;ł. (2) , O'm-ac za ~; i<i , z zas rrzezemaml określ 0-

nemi w § 5 ust. (3) i w § 6, wszystkim dłużnikom do 
dnia 30 czenVC8. 1936 r. pod warunkiem, że do onia 
15 lutego 1936 r. uiszcz ą wszystk.ie swoje wbowią
zania wc.·bec instytucyj ubezpieczell społecznych 


