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326. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 8 maja 1936 r. 

W porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych 
na świeże jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, 

arbuzy oraz na karpie żywe. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a} rozpQrządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paździer
nika 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. ·84, 
poz. 61O) zarządza się co następuje: 

§ 1. Przy przywozie poni:żej wys'z,czególnionych 
tQwarów pobiera się, za PQzwQleniem Ministra Skar
bu, cło zniżQne w następującej wysokości: 

Pozycja 
taryfy celnej 
przywozowej 

z 53 

57 p. 1 

58 p. 1 

58 p. 2 

Ci8 p. 3 

Nazwa towaru Cło zniżone 

od 100 k, 
w zł 

Jabłka świeże, luzem i w na
czyniach wszelkiego rQdzaju 
powyżej 40 kg, z wyjątkiem ja
błek opakQwanych indywidual
nie lub w oddzielnych rzędach, 
zgłaszane do ostatecznej Qd
prawy celnej w okresie od l1ip
ca 1936 r. do 31 lipca 1936 r. 
włącznie 18 

Winogrona świeże w opakowa-
niu PQwyżej 5 kg, zgłaszane do 
ostatecznej odprawy celnej w 
okresie od 15 lipca 1936 r. do 
31 lipca 1936 r. włącznie. 45 
Morele świeże , zgłaszane dO' 
ostatecznej odprawy celnej w 
okresie od 1 lipca 1936 r. dO' 31 
lipca 1936 r. włącznie 50 

Brzoskwinie świeże, zgłaszane 
do Qstatecznej odprawy celnej 
w okresie od 15 sierpnia 1936 r. 
do 15 września 1936 r. włącznie 120 

Arbuzy świeże, zgłaszane do 
ostatecznej odprawy celnej w 
okresie od 1 września 1936 r. 
do 15 września 1936 r. włącznie 10 

115 p. 1 Karpie żywe, przywożone w wo
dzie, zgłaszane do Qstatecznej 
odprawy celnej w okresie do 31 
października 1936 r. włącz-
nie, - brutto. 17.20 

§ 2. l} Gdy przed wydaniem dO' wolnego obrQtu 
łowaru, wyszczególnionego w § 1, strona nie złożyła 
podania o udzielenie jej pozwolenia na zasłosowanie 
cła zniżonego, Minister Skarbu może dodatkowo wy
dać pozwolenie i zarządzić zwrot różnicy pomiędzy 
należnościami celnemi pobranemi a przypadającemi 
na zasadzie rozporządzenia niniejszello, jeżeli: 

a} przed wydaniem towaru dO' wolnego QbrQlu 
została ustalona na wniosek strony tożsa
mQŚĆ towaru w sPQsób określQny przepisa
mi wykQnawczemi do prawa celnegO'; 

b} strQna złQżyła, w ciągu 30 dni Qd daty uisz
' czenia, zakredytowania lub odroczenia na
leżności celnych, podanie o zast,osowanie 
do odprawionego towaru cła zniżonego. 

2} 'Wi przypadkach, gdy przed podjęciem do 
wolnego obrotu towaru, wymienionegO' w § 1, stro
na złożyła podanie Q udzielenie jej pozwQlenia na za
stosowanie cła zniżonego lecz podjęła towar do wol
negO' Qbrolu przed otrzymaniem takiego PQzwQlenia, 
Minister Skarbu mQże zarządzić zwrot różnicy pomię
dzy należnQściami celnemi PQbranemi a przypadają
cemi na zasadzie rozporządzenia niniejszego, jeżeli 
przy zachQwaniu przepisu pkt. a} ust. 1 paragrafu 
niniejszego, strona złożyła podanie o zwrot wspo
mnianej różnicy w ciągu 30-tu dni od daty pisma, 
którem Ministerstwo Skarbu zawiadQmiło ją o wy
daniu pQzwolenia. 

3} Jeżeli strQna wniosła zażalenie w sprawie 
zastQsowania taryfy celnej lub przepisów celnych, 
bieg 30-dniowych terminów, Qkreślonych w ustępie 
1 i 2paralgraf.u ninie,jsz,ego, rozpoc:zyna s,i 'ę od daty 
doręczenia stronie Qrzeczenia QstatecznegQ wadmini. 
stracyjnym tQku instancyj. 

4) Podania, określone w ustępie 1 i 2 paragrafu 
niniejszegO', strona PQwinna złożyć, dołączając kwit 
celny, w urzędzie celnym, który dokonał odprawy. 
Urząd Celny prześle otrzymane podanie do Minister
stwa Skarbu wraz ze sprawozdaniem i dowodami 
stwierdzającemi tQżsamość towaru. 

§ 3. RQzporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłQszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

327. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z·dnia 9 maja 1936 ,r. 

o zakładach kąpielowych. 

Na IPodstawie art. 11 ust. 1 lP. e) ust.awy z dnia 
21 ,lutego 1935 r. o zapQbieganiu chorobom zakaźnym 
i ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198) oraz 
art. 2 pkt. 2 i aort. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej 
z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P . Nr. 63, poz. 311), 
za:rządzam CO' następuje: 

§ 1. (1) Przepisom niniejsze,gQ roz'por,ządzenia 
podlegają wiszellk:i'e za!kłady ką'Pielowe, przeznaczone 
do publiczne'go użytku dla celów higjenkznych, spor
towych i rytualnych. 

, 
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(2) !VM rorumie·niu niniej,sz.e1go rOZ(porrządzenia 
zakładami kąpielowemi są: urządz,enia natryskowe, 
urządzenia wannowe, parn:ie, Ikąpiele rytualne, pły
walnie wzhiornilkach sztucznych .oraz kąpiel~ska 
'W ztbiomika<:h naturalnych. 

(l) Roz,porządzenie niniejslz.e nie narusza pn,e
pisów su:zególnych, dotyczą<:ych uzdrowisk. 

§ 2.(1) fW.zakłada'ch 'kąpielowych, pfZ'eznaczo
Ily<:h do /kąpieli indywidualnych (kahiny natryskowe, 
\Vanny), powinny Ibyć oddzielne pomie1szczenia na 
lzatnie i poczekalnie. 

(.2) IW zakładac'h k~pielowych, przeznaczonych 
do /kąpiel:i wspólnych, muszą być Il"ozibieralnie z liczhą 
miejsc do roZ'bie,ranra się i ubierania, dOIstosowaną do 
rozmiarów zakładu i do frekwencji. Rozbieralnie te 
powinny być zaopatrzone w urządzenia do przecho
wywania ubrań, uniemożliwiające stykanie się ubrań, 
naI.eżą'cy<:h do różnych osób. Za1kłady te powinny 
być zaopat1rzone w dostateczną liczbę natrysków -ce
Ilem umyda się ~przed korzystaniem. z kąpieli 
wspólnych. 

(3) We wszystki'ch zakładach kąpielowych !po
winny zna1dować się: a) ustętpy tak urządzone, alby 
nieczystości nie z,aniecz.yszczały wody, Iprzez'naczonej 
do !kąpieli, b) Ikosze na 'śmiede, oraz <:)Sipluwaczki 
wypełnione wodą. 

§ 3. Zakłady kąlpielowe nie mogą być połączo
lle z mi'eszkaniami. 

§ 4. Pomieszczenia zakładów kąpielowych po
winny być dobrze oświetlone, przewietrzane, a wzi
mie należycie olgrz.ane. Ściany pomieszczeń ik'Wielo
wyoh powinny mieć do wysokości' 2 m powierzchnię 
gładką i łatwo zmywalną; podłogi pomieszczeń ką
pielowych powinny hyćgładkie, sz,czelne, wykonane 
z mateI1jału nieprzesiąkliwego i w sposóh, umo,żIiwia
iący odpływ 'wody ~ ukzy.manie <:zysto,ś,ci. 

§ 5. Sprzęty w zakładach k'l!pielowych powin
ny mieć powiierzchnięgładką. Sprzęty wyściełane 
powinny być całkowicie pokryte materiałem, nie
prze!pusz.czaiącym wody i niewchlaniającym :kurzu. 

§ 6. (1) BieHzna kąpielowa, wydawana przez 
zaikład do użytku osób, z niego korzystających, po
winna być uprzednio wYiPrana w gorącej wodzie 
z mydłem. Wydawanie już raz użytej bieli.zny przed 
lej wypraniem w ,gorącej wodzie z mydłem jest 
wz:bronione. 

(2) IPrzybory toaletowe, jak grzehienie, sz<czot'ld 
do włosów, mrotełki, gąbki 'i t. p., nie mo'gą być trzy
mane w z.alkładach !kąpielowych do użytku pu
bIiczne,go. 

§ 7. (1) Za.kłady !kąpielowe powinny posiadać 
od)powiednie urządzenia wodociągowe i Ikanalizacyj
ne, umożliwiające zaopatrz.enie zakładu w dostatecz
ną iJlość wody i odprowadzenie wód ściekowych. 

(2) Woda, używana do mycia ciała (natrylski, 
wanny, parnie), powinna odpowiadać przepisom roz
porządzenia Minirstra Opieki Społecznej i Minisbra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r. 
o wodzie do pida i potrzeb g~oda1'Czych (Dz. U. 
R. P. Nr. 79, poz. 562). ' 

(3) Woda w z!bi,omikach sztucznych, przezna
czonych do celów s>portowych i rozrywkowych (pły
walnie), powinna być przezroczysta, bezbarwna i bez 
zapachu, nie ipowinna zawie,r'ać !bakteryj chorobo
twórczych i wykazywać więcej niż 200 kolonij bak~ 
teryjnych przy posiewie na pożywce alJ!arowej przy 
37° C !po 24 godzinach. Woda w tych zhiomikach po
winna być stale wyinieniana na świeżą, odpowiednio 
oc.zyszlczoną i dezynfekowaną. 

(4) Woda w zbiornikach naturalnych nie może 
wykazywać cechzanieczysziczenia jej dopływami wód 
ściekowych IU!b innych nie'czy,stości. 

(5) W,oda w zbiomiikach do kąpieli rytualnych 
dla osób wyznania mojżeszowe'go powinna być przy
najmniej iJ'az na dzień całlkowicie zmieniana, a Zlbior
nik przed każde m napełnieniem go dokładnie oczysz
czony. 

(6) .W każdym zakładzie k~pielowym powinna 
znajdować się woda do picia, bądź w urządzeniach 
wodociągowych, !bądź w czystych i zamkniętych na
<:zyniach. 

§ 8. W ka'żdym zalkładz:i!e kąpielowym powin
na znajdować się apteczka, zawierają,c·a: jodynę, wo
dę utlenioną, amon jak, krople walerianowe, 1 paczkę 
,gazy jałowej, watę i kiJka banda:ży. 

§ 9. We wszystkich zakładach Ikąpielowych po
winien znajdować się na widocznem miejscu e,gzem
plarz rozporządzenia niniejszego oraz książka zażaleń 
o stronicach ponumerowanych i oparafowanych przez 
powiatową władzę administucji oigólnej. 

§ 10. (1) W zakładach kąpielowych wołno za
trudniać tylko te osoby, które przedłożą świadedwo 
lekarza, stwierdzające, że nie są one do,tknięte jedną 
z chorób, wymi'enionych w a'rt. 2 'pik t. 1 - 28 ustawy 
z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom za
kaźnym i ich zwakzaniu, ani chorobą wene'ryc2mą 
albo zaraźIiwą lub odrażającą chorobą skómą. 

(2) Na teren ikąpieli wspólnych nie mogą być 
dopusziczane osoby z chorobami wene,rycznemi lub 
skól'nemi,z otwartemi ranami, wr,zodami, zapaleniem 
oczu. 

§ 11. Obsługa w zakładach kąpielowych po
winna nosić czyste, białe fartuchy (płaszcze). 

§ 12.(1) Wanny ipow.in;ny Ibyć wy1konane z ma
terjału gładkie'go, niepoiJ'owate1go. Używanie w za
kładach kąpielowych wanien drewnianych i,est niedo
puszczalne. 

(2) Dno wanny, nieiprzylegające bez/pośrednio 
do podło1gi, powinno znajdować się na takiej wyso
ko·ści nad podłogą, aby możliwe ,było utrzymanie ca
łej powierzchni podłogi w należytej czystości. 

§ 13. Przy każdej wannie powinien znajdować 
się sygnał alarmowy. Ponadto w pomieszczeniach dla 
wanny powinien znajdować się termometr ścienny, 
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naczynie nocne i spluwaczka z wodą. Zakłady kąpie
lowe powinny :być również zaopatrzone w dostatecz
ną liczbę termometrów kąpielowych. 

§ 14. Miejsca na ką:p i ele w zbiomi!kach natu
ralnych !powinny być tak obrane, aby powierzchnia 
i 'głębo,kość dna nie ule,gały zmi'anom, a na terenie 
wyznaczonym nie było wirÓw. Dno zbiornika wodne
gopowinno być czyste, niezamulone, równe, bez do
łów, kamieni, pni, korzeni drzewnych ,i innych przed
miotów, mO'gących Sipowodować uszkodzenie ciała 
ikąpiących się. 

§ IS.W zbiornikach naturalnych i sztucznych, 
przezna,czonych do kąpieli osób dorosłych, ,powinny 
być oznaczone w 'Slposób widoczny miejsca głęhsze 
od 1,50 m, zaś w miejscach, przeznaczonych dla 
dzieci, miejsca głębsze O'd 0,90 m. W zbi'ornikach 
sztucznych głębokość dna powi'nna być wy'kazana na 
ścianach zhiornika wido,cznemi znakami. 

§ 16. We wszystkich pływalniach sztucznych 
i naturalnych 'powinny znajdować się w miejscach wi
docznych i łatwo dostępnych przyrządy ralowni'cze 
(koła, 'pasy, liny) oraz ws!kazówki o udz,ielaniu pierw
szej pO'mocy w wypadkach utonięć. W kąpielach, 
urządzonych w natur,alnych zbioTnilkach wody, ,po
winny być ponadto łO'dzie ratunkowe. 

§ 17. (1) Sztuczne :z:biorniki powinny mieć we
wnętrzne po'wie!rzchnie ścian i dno ,gładkie, aby 
oczyszczenie ich byłO' łatwe. Ściany boczne ,powinny 
być pionowe. Dno zbiorników do głębokości 1,50 m 
nie mO'że mieć spadków większych, niż 1 : 15. 

(2) Pływalnie w zbiornika,ch 'sztucznych pawin
,ny mieć dokoła zbiomika ,przelewy ,(żłobiki') dla usu
wania drobnych zawiesin z powie'rz'chni wody. Prze
lewy powinny być talk urządzone, aby woda z nich 
nie mogła przedostać się spowrotem do zbiornika. 
Zbiornik powinien być stale wYipełniony wodą do 
wysoikości przelewów. 

(3) Dokoła zbiO'rnika powinny biec poręcze nie 
wyżej, niż 30 cm nCl!d powierzchnią wody. Poręcze 
mOlgą być zast<\lpione odpowiednio urząd'zonemi prze
lewami. 

§ 18. Wejście ,do !pływalni pO'winno prowadzić 
wyłącznie przez na tryski i dopuszczalne iesŁ tyllko po 
umyciu całego oiała mydłem pod natryslkiem. 

§ 19. Przebywanie na terenie pływalni w miej
scach, ,przeznacz,onych do plCl!Żowania, OIsÓlb w innych 
ubraniach, niż w kostjumach kąpielowych lub plażo
wych jest wzrhrO'niO'ne. 

§ 20. (1) Nadz,ór na,d 'zakładami, 'wymienionemi 
W § 1, oraz nad stanem zdrO'wotnym osób, zatrudnio
nych w tych zakładach, należy do powiatowej władzy 
&drministraocji ogólnej. 

(2) Jeżeli zakład nie jest dostosowany do wy
magań rOZjporządzenia niniej,szego, władza nadzorcza 
może zażądać usunięc-ia usterelk i .braków w te,rminie 
przez nią określo-nym, a pO' bezSkutecznym upływie 

te,go terminu - zakład zamknąć; żądań tych jednak 
sia'wiać nie należy, jeżeli :powy:ższe usterki i bra;ki 
ze względu na szczególne warun'ki zakładu nie mają 
większego znaczenia, a usunięcie i'ch .byłoby połączo· 
ne ze z:byŁ wielkiemi trudnościami tub kosztami. Je· 
żeli usterki i braki mogą przyczynić się do zachoro
wań na jedną z chorób, wymienionych wart. 2 plkt. 
1 - 28 ustawy z dnia 211 lutelgO' 1935 r. O' z<lip()lbie,ganiu 
,chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu ,(Dz. U. R. P. 
Nr. 27, poz. 198), władza nadzorcza może zakład nie· 
zwlocznie zamknąć do czasu usunięcia tyoh usterek 
i braków. 

§ 21. Winni przekroczenia ,prz.ep,isów -niniej
,szego > rozporządzenia ponoszą odpowiedzialność 
w .myśl art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 ,r. o za· 
pobie,ganDu cho,robom zakaźnym i o ich zwalczaniu 
(Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198). 

§ 22. (1) Rozporządzenie mUle'1sze w~hodzi 
w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

(2) Jednocześnie tracą mo'c ohowiąz'uil\!cą 
wszelkie prze:pi,sy w sprawach, unormowanych roz· 
porządzeniem niniejsz,em, a w szczególnośc-i rozpo· 
rządzenie Ministra Zdrowia Publicznelgo z dnia 12 Hp. 
ca 1922 r., wydane w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych, o urządzeniu i utrzymywaniu 
zaJkładów kąpielowych publicznych (Dz. U. R. P. 
Nr. 77, poz. 698) i rozpor.ządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego z dnia 5 lipca 19211 r. w :przedmiocie 
urządzenia i utrzymywania zakładów kąpielowych 
rytualnych (t. zw. mykw) dla ludności wyznania moj· 
żeszowega (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 416). 

Minis,ter Opieki Społecznej: WI. Jaszczolt 

328. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 23 maja 1936 r. 

O uchyleniu r0'zp0'rządzenia O' opłatach ryczałt0'wych 
na Fundusz Pracy. 

Na podstawie art. 15 ust. (6) ustawy z dnia 
16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz. U. R. P. 
Nr. 22, poz. 163) zarządzam co następuje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie z dnia 
7 czerwca 1933 r. o opłatach ryczałtowych na Fun
dusz Pracy (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 373). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą 0'd dnia 
1 czerwca 1936 r. 

Minister Opieki Społecznej: 
Marjan Zyndram-Kościalkowsk' 


