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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 8 września 1937 r. 

w sprawie tymczasowego W;prowadzenia w życie postanowień poroz,umienia między Polską 
a LWie1ką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., d-otyczą

cego zniżek celnych na pewne artykuły chemi czne. 

Na: po:dls'tawli.e ad. 52 ust. (2) ustawy k,ansŁytucyjnej posban!a'wiam 00 następuje: 

Art. 1. {l)W;prO'w.adiza s,1ę tymcziB.'SOWO w żydle p'O'stanowienia POl"'O'iZumienia między 
Polską a W:ielką Brytrunią 'VI formie not, wymienionych w IWlans'zawie dnia 31 Hpca 1937 r., do
tyczące:gozniż>ek 'celnych na :pewne artykuły chemiczne. 

(2!) Tekst Wlspomniane,go !porozumienia za wady jie.st wzałącz'1l1ku dO' ~O',z,P;O'!l".ządzelliia ni-
tIliejs'Ze:g·o. ' 

Art. 2. IWyk'onanie !l",O'zpor.ządzen~a n:in:iejs'zego po:rucza s'ięMinistrom: Spr,aw Zagra:nicz-
nych, Skrurhu ot'\ruz Prz,emysłu i Handlu. , 

Art. 3. Rozporządzenie niniejsze 'Wch~)'dz;i: w życie 'Z dniem oglO's'z:en~a:i ,O'bowiązuje od 
dln,ia 2,0 sierpnia 1 937r. 

Prezydent RzeczypospO'litej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Skarbu: E.Kwiatkowski 
Minister Przemysłu i Handlu: Anioni Roman 
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No 94 
(208/7/37) 

Ekscelencjo, 

Załącznik do rozp. Pr. Rz. z dnia 
8 września 1937 r. ,(poz. 508). 

Przekład. 

AMBASADA BRYTYJSKA 
lWARSZAWA 

31 lipca 1937 r. 

Powołując się na poprzednią korespondencję dotyczącą pewnych zniżek celnych przyl 
znanych przez Rząd Polski na wyroby chemiczne, przetworzone w Zjednoozonym Królestwie 
i stamtąd wywożone, a wymienione w liście pierwszej, załączonej ao Umowy Handlowej po
między Polską a Zjednoczonym Królest,wem, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935, 
które to zniż·ki przestały .obowiązywać zg,odnie z postanowieniami tej Umowy - z polecenia 
Głównego Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla Spraw Za.granicznych, mam zaszczyt 
zaproponować W aszej Ekscelencji następujące pOf\ozumienie, skła·d~jące się z niniejszej noty 
i noty, zawiera j ącej jej p otwierdzenie przez Waszą Ekscelencję: 

1) Rząd Pol,sld zobowiązuj e się stosować do 31 grudnia 1937 r. zniżki celne wymienione 
poniżej na wypadek wwozu do Polskiego Obszaru Celnego, następujących wyrobów chemicz
nych, przetwo,rzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych: 

Poz. Taryfy 
Celnej Polskiej 

z 311 

z 334 

z 339 

393 z p. 1 

397 

398 p. la 

399 z p. 1 

400 z p. 1 

z 401 

z 402 

Nazwa towaru 

CMorek cynorwy - do celów przem)llSł,owych za pozwoLen1em 
M:i'IlliJstra SkiM1oo. . . . ' . • • • • 

Cre'mor talftaJri {OCZ)'Iszc.z:ollly kwaślllY W1inialll potalSu) 

Kwas benzoesowy, za poz:woleniem Minńs'Wa: Skar,bu 

Chlorek bem,ylu, chlorek henzalu 

Związki aminowe sz,eregu 3!I'oma tyc.znego, Ii~h pochodne, sole: 
z p. 1. Orto, meta i pa;raf;oluidYllJa or.az 1ch mieszaniny. 

:z p. 2. iDwumety1oanilina, etylobenzyloanilina i jej 
s,ulfonowy ~ ~ 

p. 10 Aminocmbrachlnon (aMa .. beta) '-

iReZOlicyn8i 

Dwumetyloaminofenol, d:wuetyloaminofenol. 

Fenylosulfometylopyrazolon, fenylometylopyrazolon 

i 

F enylohydliazyna li 

kwas 

II 

Cło od 100 kg 
w złotych 

22.50 
do 31.XII.1937 

. b. c. 
do 31.XI1.1937 

60 
do 31.XII.1937 

9 
do 31.XII.1937 

15 
do 31.XII.1937 

75 
do 31.Xn.1937 

35 
do 31.XII.1937 

20 
do 31.XII.1937 

105 
do 31.XlI.1937 

35 
do 31.XII.1937 

105 
do 31.XII.1937 

75 
do ll.XII.1937 

2) Niniejsze porozumienie wCijdzie w życie trzydziestego dnia od daty ustalonej za wspól
ną zgodą w notach ll<l!stępnie wymienianych i obowiązywać będzie dopóki pozostaje w mo
cy Umowa Ha,ndlowa między Polską a Zjednoczonym Królestwem z dnia 2'7 lutego 1935. 

3) Pos,tanorwienia p. 1sto,sowane będą prowizorycznie począwszy od dwudziestego 
dnia po dacie niniejszego porozumienia. 

Byłbym obowiąz'any Wasze& Ekscelencji za :powiadomienie mnie czy Rząd Polski przyj
muje powyższe porozumienie. 

.. 

... 

ł . 
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Korzystam ze sposobności, aby ponowić lWaszej Ekscelencji zapewnienia mojego naJ
wyższego powa:!ania. 

Jego EJk,s'celencja 
A. Francis Aveling 

Pan J. Beck 
Minister Spra,w Zagranic~nych 

No 94 
(208/7/371 

y O<l1'r ExceUency, 

BRITISH EMBASSY. 
WARSA W. 

3.15t Ju:ly, 1937 

!WH.th re·ference to previous corresponaence fu Ireg,wro to the falct thaf certwilIl ,of the CttS
toms rebates granted by the Polish Government in respect of chemical products manufacŁu
red in ,and export-ed korm the United Kilrugdom ~numeI1a:ted in the Hrst schedule :a:Uached to the 
Commercial Agreement hetween Pola;nd and the United! iKin:gdom, s~gned in L'ondon on Fe
bruary 27th, 1935, haNe ceased to have effed, in alccOirdance with the terms of that Ag'reement, 
I have the honour, under insŁrucHons kom His Majesty's Prind'Pal Secretary oi State for 
Foreign Affairs, to propose to Your Excellency the foUoWiing a:rrangement consisting of the 
poose:nJt Dote -ana the note cont:win.ing YO!Ulr Ex cellency's acknowledgement thereof: 

(1) The PoIish Go'vernment undertake to ap:ply up t,o December 31st, 1937, the 
Customs reba'tes indicated below in the ev'ent of imporŁaHon into the Polish Customs Territory 
of the following chemica'l producŁs manufacŁured in and exported from the United Kingdom: 

Tańff No. 

ex 311 

ex 334 

ex 339 

ex 393 ex (1) 

397 

398 (1) a 

399 ex (1) 

400 ex (1) 

ex 401 

ex 402 

A r t c 1 e 

Chloridle of tiit for ind!usłirial ptU"pO'Ses - undie:r 'permiJt fmm 
the Min1Js'Łry of F.inance • • • • . . • 

Oream Ołf T;!lJrta'l' (refinedadd tartrate of pota;sh) • 

iBen:z.oic ada - unrde.r pel'IIlit from the Min.istry of Fdnance 

Benzyl cMońdtej benzal chlorid:e 

Amin'D compouoos of the arr.omaHc sedes, their derivatives 
land salts: 
ex (1) Ortho, meta: land pat.a toluidineand mixed . 

ex (2) Dj,m~tJ:iyL~~iJine, ethyl hen:zyl a;Iliiline a1IlJd! lts sul-
phoJl1.c aC1!di , • • • 

(10) Aminoanthraquinone (alp ha and beta) 

ResOird.n .. ~ ~ ~ ~ ,. ~ ~ 

Dimethyl -aminophenol, 
dl1e thy1aminlOlpheD101 . . .. ~ 

Phen'Yl,s'1l!lphDmethyl pyraz<oIon.e, 
phe.nylmethyl py;r<cwlone .. -. 
Michler's ketone ~ 

Phenylhyc.rr,azm e i . 'i 

Rate of duty 
in Zlote per 100 kg. 

22.50 
until 

31.12.1937 
free unti! 
31.12.1937 
60 until 

31.12.1937 
9 until 

31.12.1937 

15 until 
31.12.1937 
75 until 

31.12.1937 
35 unti! 

31.12.1937 
20 unti! 

31.12.1937 
105 until 

31.121937 
35 until 

31.12.1937 
105 until 

31.12.1937 
75 unti! 

31.12.1937 

(2) The present arrangement wiU enter intD force on the thirtieth day after the date to 
be fixed by mutual agree;nent in a subsequent exchange of notes, and will remain in force as 
long as the Agreement between Poland and the United Kingdom of February 27th, 1935, 
remains in force. 

(3) The provisions of paragraph (1) above will be applied provisionally from the twen
tieth day after the da:te of this arrangement. 
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,I 
2. I r~quest that Your Excellency will be good en'ough to infórm me whether the Polish 

Government accept this arrangement. 
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my hi

ghest consideraHon. 
A. Francis Aveling 

H~s Excel1ency 
MOIlisieur J. Beck 

Minister for Foreign Affairs. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Nr P. II. WB. 65/45-37 

Panie Charge d'Affaires, 

Notą swą z dnia 31 Hpca 1937 r. Nr 94/208/7/37 zechciał mi Pan zakomunikować co na
stępuje: 

"Ekscelencjo, 

Powołując się na poprzednią korespondencję dotyczącą pewnych zniżetk celnych przy
znanych przez Rząd Polski na wyroby chemiczne, pr.zetworzone w Zjednoczonym Króle
stwie i stamtąd wywożone, a wymienione w liście pierwszej, załączonej do Umowy Handlo
w ej pomiędzy Polską a Z;ednoczonym Królestwem, podpisanej w Londynie dn. 27 lutego 
1935, które to zniżki przestały obowiązywać zgodnie z postanowieniami tej Umowy -z po
lecenia Głównego, Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla Spraw Zagranicznych, mam 
zaszczyt zaproponować \Ylaszej Ekscelencji następujące porozumienie, składające się z niniej
szej noty i noty, zawiera-; ącej jej potwierdzenie 'przez ' Waszą Ekscelencję: 

1) Rząd Pols'ki zobowiązuje się stosować do 31 grudnia 1931 r. zniżki celne wymie-nione 
poniżej na wypadek wwozu do Polskiego Obszaru Celnego, następujących wyrobów che
micznych, przetworzonych w Z;ednoczonym Królestwie i stamtąd wywoż-onych: 

Poz. Taryfy 
Celnej Polskiej 

z 311 

z 334 

z 339 

393 z p. 1 

397 

398 p. la 

399 z p. 1 

400 z p. 1 

z 401 

z 402 

Nazwa towaru 

ChlOI'ck cynowy - ·do celów przemysło;wych za po'z'W,01enie.m 
Min~stra Skarbu . 

eremm tart,a-ri (oc-zy:szcz,o-oy 'kwa-śny win~an pot-as u) 

K was benzoesowy, za poz:woleniem Min,i,stl"1/l! Skar.bu 

Chlo-rek benzylu, chlorek henzalu 

Związki a min,ow e szeregu awmatycznego, ,ich po-chodne, so1e: 
z p . 1. Orto, m eta i paratoluidyn,a ara-z ich 1llli,eszaniny . 

z p_ 2. DwumetyIoanilina, etyloben:zyloa!Il-iHn,a . :i le1 
. SUlfOIliOWY . ~ ~ 

p. 10 Aminoa,nlrachł110n (aHa i beta) .. 

Dwumetyr.OIamiOlo.fe.nol~ dwuely1oaminofenol 

F enylosulfomety lopyrazolon, feny1omety10ipY'razolon 

Ket-on Michlem 

FenY'lohydrazyna 

kwas 

.• 

Cło od 100 kg 
w złotych 

22,50 
'do 31.XII.1937 

b. c. 
do 31.XII.1937 

60 
do 31.XII.1937 

9 
do 31.XII.1937 

15 
do 31.XII.1937 

75 
do 31.XII.1937 

35 
do 31.XII.1937 

20 
do 31.XII.1937 

105 
do 31.XII.1937 

35 
do 31.XII.1937 

105 
do 31.XII.1937 

do 31. XII.1937 I 
75 

, 

... 
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2) Niniejsze porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty ustalonej za 
wspólną zgodą w notach następnie wymieniOonych i obcwiązywać będzie dopóki pozostaje 
w mocy Umowa Handlowa między Polską a Zjednoczonym Królestwem z dnia 27 lutego 
1935. 

3) Po:stanowienia p. 1 stcsowane będą prowizcrycznie począwszy cd - dwildziestego 
dnia ,pc dacie niniejs'zegc pcrozumienia. 

Byłbym obcwiązany WaszeJ Ekscelencji za powia,dcmienie mnie czy Rząd Polski przyj-
111luje powyższe ,porozumienie." 

Pctwierdzając odbiór powyższej noty, mam zaszczyt pcwiadomić Pana, fe Rząd Polski 
przyjmuje porozumienie zaproponowane w tej nocie. 

Zechce Pan przyjąć, Panie charge d'Affaires, zapewnienia megc poważania. 

~arszawa, dnia 31 lipca 1937. 

Do Pa'na 
A. Francis A veHng 

Charge d'Affaires a. i. 
Jegc Brytyjskiej Mo§d 

w Warszawie 

'J~ Beeli 

609 , 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRó~ KOMUNIKACJI I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 23 lipca 1937 r. 

o organizacji i zasadach prowadzenia zakładów leczniczych kolei państwowych. 

Na pcdstawie art. 76 rczpcrządzenia Pre
zydenta Rzeczypcspolitej z dnia 2.2 marca 1928 r. 
o zakładach leczniczych (Dz. U. R. P. Nr 38, 
poz. 382) zarządza się co następuje: 

§ 1. (1) Szpitale kolei państwOowych, nazy
wane w dalszych przepisach rozpcrządzenia ni
niejszego szpitalami kolejowymI, są zakładami 
leczniczymi bez prawa publicznc§ci, utwcrzcny
mi w przedsiębicrstwie "Pclskie Koleje Pań
stwowe", przeznaczonymi do leczenia lub ob
serwacji szpitalnej osób uprawnionych do kcle
jowe.j cpieki lekarskiej. 

(2) Szpitale kclejowe podlegają bezpcśred
nio właściwym dyrekcjom okręgowym kolei 
państwowych. 

.(3) Szpitale kolejowe, o ile posiadają ogól
ne zezwclenie Ministerstwa Komunikacji, udzie
lone na wniosek właściwego dyrektora kolei 
państwowych, mogą przyjmować osoby nieupra
wnione do kolejowej opieki lekarskie,j w miarę 
posiadania miejsc wolnych. 

(4) Ilość i siedziby szpitali kolejowych usta
la Minister Komunikacji w porozumieniu z Mi
nistrem Opieki Społeczne,j. 

§ 2. (1) Szpital kolejowy obejmuje: 
1) oddziały szpitalne, 
2) pracownie badawcze i lecznicze. 
(2) Ilość i rodzaje oddziałów szpitalnych 

oraz pracowni badawczych i leczniczych w szpi
talu kolejowym ustala Minister Komunikacji. 

§ 3. Świadczenia szpitali kolejowych są w 
zasadzie odpłatne. Wysokość opłat dziennych 

okre§la Ministerstwo Komunikacji na wniosek 
. właściwego dyrektora kolei państwowych. 
Opłata dzienna za chorych, nie mających prawa 
do kolejowe,j opieki lekarskiej, wynosi o 20 % 
więcej niż za chorych posiadających prawo dl) 
tej opieki. 

§ 4 • . (1) Na czele szpitala kolejowego ' stoi 
kierownik lekarz, mianowany przez Ministra 
Komunikac,ji, pcsiadający kwalifikacje facho
we, określone wart. 51 ust. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. c zakładach leczniczych (Dz. U. R. P. 
Nr 38, pcz. 382). 

(2) Kierownik szpitala kolejowego: 
1) podlega dyrekcji okręgowej kolei pań

stwowych, 
2) reprezentuje szpital na zewnątrz, 
3) ;jest zwierzchnikiem pracowników szpi

tala, 

4) zarządza bezpośrednio szpitalem pod 
względem lekarskim i administracyjno - gospo
darczym, w szczególności: 

aj organizuje życie wewnętrzne szpitala 
i wydaje regulamin porządku wewnę
trznego w szpitalu, 

b) decyduje o przyjęciu chorych do szpita
la, o potrzebie wykonania zabiegów 
operacy jnych (§ 6), jak również o zanie
chaniu sekcji zwłok (§ 7), 

c) inicjuje i popiera pracę naukową leka
rzy, 

d) stara się o dokształcanie personelu po· 
mocniczego, 


