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osoby kontynuującej ubezpieczenie, przyjęty za 
podstawę wymiam składek w ubezpieczeniu 
ohowiązkowym (aJd. 13-16). 

§ 9.(1) Ubezpieczalnia obniży podstawę 
wymian1 składek, przewidzianą w § 8, jeżeli oso
ba konlynuu;ąca ubezpieczenie przedstawi do
wody, stwierdzające obniżenie się j'ej dochodów 
poniżej dotychcz<lJsowej podstawy wymiaru. 

(2) O obniżeniu pod.s.tawy wymiaru ubezpie
czalnia zawiadamia osobę kontynuującą ubez
pieczenie pi<;mem, podającym zmienioną pod
stawę wymiaru. 

(3) W przypadka,ch, gdty ubezpieczalnia od
mówi obniżenia podstawy wymia,ru albo obniży 
podstawę wymiaru odmiennie od żądania osoby 
kontynuujące! ubezpieczenie - obowiązana jest 
wydać orzeczenie z pouczeniem o środkach 
prawnych. 

§ 10. (1) Składki za kontynuowanie ubez
pieczenia należy wnosić do ubezpieczalni za ty
godnie kalendarzowe. przy czym za ostatni 
dzień tygodnia przyjmuje się soboŁę. 

(2) Osoba kontynuująca ubezpieczenie nie 
ma obowiązku opłacania składek za kontynuo
wanie ubezpieczenia w zakresie art. 1 pkt 1) za 
okresy otrzymywania zasiłku chorobowego, do
mowego, szpitalnego lub połogowego. 

§ 11. Tygodniami składkowymi w rozu
mieniu art. 155 są tylko te tygodnie, za które 
s kładki za kontynuowanie ubezpieczenia zostały 
uiszczone. 

§ 12. (1) Składki wpła-ca się co miesiąc 
z dołu, najpóźniej do dziesiąt'ego dnia następ
nego miesiąca kalendarzowego, za tyle ty~odni 
składko,wych, ile sobót przypada w danym mie
siącu kalendarzowym. 

{2) Składki za tygodnie, przypadające za 
cz;ws przed otrzymaniem zawiadomienia o przy
jęciu do kontynuowania ubezpieczenia, powinny 
być wpłacone najpóźniej do dziesią,tego dnia 
miesiąca następuj~ego po otrzymaniu zawiado
mienia. 

§ 13. Okresem płatniczym w rozumieniu 
art. 10 ust. (2) pkt 2) jest okres następujących 

po sobie tygodni kalendlarzowych, kończących 
się w tym samym miesiącu kalendarzowym. 

§ 14. Od 1 lipca do 30 września każde~o 
roku osoba kontynuująca ubezpieczenie powin
na przedstawić ubezpieczalni legitymację ubez- . 
pieczeniową celem odnotowania VI niej składek, 
uiszczonych za rok ubiegły. 

§ 15. Składki za kontynuowanie ubezpie
czenia w zalkresie art. l pkt 1), nie wpłacone w 
terminie, ubezpieczalnia ściąga według przepi
sów art. 230. 

§ 16. Osoby kontynuując'e ubezpieczenie 
w zakresie art. 1 pkt 1) or,az członkowie ich ro
dzin powinni, celem korzystania ze świadczeń, 
ok.azywać organom ubezpieczalni legitymacje 
ubezpiecz'eniowe wraz z dowodami opłacenia 
składek za kontynuowanie ubezpieczenia. 

§ 17. O ustaniu kontynuowania ubezpie
czenia ubezpieczalnia zawiadamia osobę, kon
tynuu j ącą, ubezpieczenie, pismem, jeżeli jednak 
kontynuowanie ustało z powodu nieopłacania 
składek - wydaje orzeczenie z pouczeniem 
o środkach prawnych. 

§ 18. W stosunku do osób, które przed 
wejśckm w życie rozporządzenia niniejszego 
przesL ały podlegać obowiązkowi ubezpieczenia 
w zakresie art. 1 pkt 2) lit. b), termin 13 ty· 
godni, przewidziany wart. 11 ust. (1), liczy się 
od dnia wejscia w życie rozporządzenia niniej
sze!!o. Przy ocenie uprawnień ubezpieczenio
wych tych osób, okres pomiędzy ustaniem obo· 
wiązku ich ubezpieczenia, a wejściem w życie 
1 'ozpo'rządzenia niniejszego, będzie uważany za 
niebyły; jeżeli jednak składki w tym okresie lub 
za ten okres zostały wpłacone w ciąl!u 3 miesię
cy od wejścia w życie rozporządzenia niniejsze
go, to uważane one będą za ważnie opłacone. 

§ 19. Ro'zporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 1938 r. 
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z dnia 25 listopada 1937 r. 

wydane w p'orozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warun
kach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu. 

No podstawie art. 6 pkt 1 i 4 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z daia 30 
czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu 
i używania bi.eli ołowianej, siarczanu ołowiu 
oraz innych związków ołowiu (Dz. U. R. P. 

Nr 62, poz. 544), art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 i art. 8 
i 16 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu 
chorobom zawodowym i ich zwalczaniu (Dz. U. 
R. P. Nr 78, poz. 676), art. 4 ustawy z dnia 2 lip-



Poz~ 63.5 ------......,--- Dziennik Ustaw Nr 88 Str. ł576 

ca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych 
i kobiet (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 636), art. 8 
pkt aj i b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze 
nad artykułami żywności i przedmiotami użyt
ku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343). art. 1 rozpo· 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu dzia
łania Ministra Spraw 'Wewnętrznych w spra
wach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy 
i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 

· 493) oraz art. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wpro
wadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" 
i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. 
P. Nr 64, poz. 597) zarządza się co następuje: 

§ 1. Przepisom rozporządzenia niniejsze
go podlega wyrób, mieszanie i rozlew cztero
etylku ołowiu i jego roztworów. 

§ 2. Przez nazwę "płyn etylowy", użytą 
w rozporządzeniu ni'niejszym, rozumie się mie
szaninę czteroetylku ołowiu ze związkami za· 
pobiegającymi szkodliwemu działaniu cztero
etylku ołowiu na silnik, przez nazwę "benzyna 
etylizowana" - roztwór płynu etylowego w 
benzynie lub w zawierających benzynę mie
szankach napędowych. 

§ 3. (1) Benzyna etylizowana może być 
stosowana wyłącznie do silników lotniczych 
l samochodowych; zawartość czteroetylku oło
wiu w 1 litrze benzyny lub mieszanki napędo
wej, wyszczególnionej w § 2, nie może prze
kraczać 1,5 cm~ (1 : 666). 

(2) Benzyna etylizowana przed wprowa
dzeniem jej do obrotu lub użycia powinna być 
przez wytwórcę badana celem stwierdzenia 
stopnia i równomierności rozcieńczenia płynu 
etylowego w rozpuszczalniku. Wyniki badali 
powinny być dla celów kontroli władz nadzor
czych przechowywane w ciągu trzech lat. 

(3) Benzyna etylizowana dla celów, wy
szczególnionych w ust. (1), powinna być barwio
na barwnikiem anilinowym, pozostawiającym 
trwałe plam y. 

§ 4. (1) Pomieszczenia wytwórni, w któ
rej dokonywany jest wyrób, mieszanie, rozlew 
czteroetylku ołowiu, płynu etylowego i benzy
ny etvltzowanej, powinny odpowiadać nastę
pującym warunkom: 

1) wysokość pomieszczeń nie może być 
mniejsza niż 3 metry; na każdego pracownika 
powinno przypadać co najmniej 12 m3 przestrze
ni i 4 m2 powierzchni; 

2) ściany muszą mi.eć powierzchnię równą, 
gładką, szczelną i do wysokości 2 m z materia
łu dającego się zmywać; mycie ścian powinno 
być dokonywane co najmniej raz na tydzień; 

3} podłoga musi być z materiału dającego 
się łatwo zmywać; zmywania podłóg należy do
konywać co najmniej raz na dzień; 

41 wentylacja mechaniczna powinna być 
tego rodzaju, by zapewniała co najmniej pięcio
krotną wymianę powietrza na godzinę, przy 
tym powietrze powinno być odprowadzane 
bezpośrednio nad podłogą; 

5) wytwórnia powinna być zaopatrzona w 
wodę dobrą do picia; 

6} w wytwórni powinno być: 
a} pomieszczenie na szatnię, zaopatrzone 

w oddzielne szafy dla odzieży roboczej 
i oddzielne dla własnych ubrań pracow
nikó\\ ; 

b) pomieszczenie na um)walnie i natryski 
z wodą bieżącą ciepłą i zimną, szczot· 
ki do rąk, mydło piaskowe, zawierają
ce siarczek sodu, oraz r~czniki (<;0 naj
mniej po dwa na pracownika tygodnio
woj; 

c) odrębne pomieszczenie (jadalnia) do spo
żywania posiłków. Wszystkie pomiesz
czenia powinny być dostatecznie oświe
tlone, dobrze wietrzone i w chłodnej 
porze ogrzane, utrzymywane czysto, ·a 
pomieszczenia wyszczególnione w pkt 6, 
ponadto zabezpieczone przed wnika-
rL'm par i pyłu z wytwórni. . 

(2) Mieszanie płynu etylowego z benzyną 
lub z zawierającą benzynę mieszanką napędo
wą oraz rozlew benzyny etylizowanej może się 
również odbywać na otwartych platformach 
krytych dachem i ogrodzonych zewnątrz kratą 
żelazną. 

§ 5. (1) Aparaty, naczynia, zbiorniki, 
używane w wytwórni dla płynów wyszczegól
nionych w § 4 ust. (1), powinny być szczelne 
i zamknięte w sposób ta,k zautomatyzowany, by 
wykluczały zetknięcie się pracujących z czte
roetylkiem ołowiu i jego roztworami oraz z pa
rami tych związków. 

(2) Naczynia, aparaty i zbiorniki muszą 
być odporne na działanie czynników mechanicz
nych i atmosferycznych. 

(3) Aparaty do pompowania płynu etylo
wego powinny być umieszczone na wolnym po
wiC'trzu, o ile wytwórnia nie jest zaopatrzona 
w specjalne do tego celu urządzenia wentyla
cyjne. 

(4) Naczynia i zbiorniki, zawierające czte
roetylek ołowiu, płyn etylowy oraz benzynę 
etylizowaną, dostarczaną do, obrotu, powinny 
mieć wyraźny nie dający się zmyć napis: "Za
wiera ołów; wyłącznie do silników lotniczych 
i samochodowych" oraz być oznaczone trupią 
główką· 

§ 6. (1) Pracownicy zatrudnieni przy wy
robie, mieszaniu i rozlewie czteroetylku ołowiu 
i jego roztworów, powinni być zaopatrzeni 
przez kierownika wytwórni w dostateczny za
pas odzieży roboczej (bielizna, ubranie, far
tuchy). 

(2) Przy wykonywaniu czynności, przy 
którym utrudnione jest całkowite zabezpiecze-
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nie pracowników przed szkodliwym działaniem 
czteroetylku ołowiu lub jego roztworów (łado
wanie beczek, naprawianie aparatów itp.), pra
cownicy muszą być ponadto zaopatrzeni w od
powiednie maski ochronne, buty, rękawice gu
mowe. 

(3) Kierownik wytwórni jest O'bowiązany 
czuwać, by pracownicy nie nosili własnego 
ubrania przy pracy. Odzież robocza powinna 

, być utrzymywana w stanie używalności i być 
prana co najmniej raz na tydzień na koszt pra
codawcy. 

(4) W przypadku oblania odzieży jednym 
z . płyn6w wyszczególnionych w § 4 ust. (1), na

,leży ją bezzwłocznie zamienić na czystą. 
(5) W 'wytwórni powinny być środki nie

zbędne dla natychmiastowej doraźnej pomocy 
w razie nieszczęśliwego wypadku, w szczegól
ności czysta nafta do zmywania ciała oraz plam 
powstałych z tych płynów. 

§ 7. Zabrania się: 
1) zatrudniania młodocianych do lat 18 

i kobiet przy czynnościach wyszczególnionych 
w § 6 lub w ogóle w obrębie pomieszczeń wy
twórni; 

2) wstępu do pomieszczeń wytwórni oso
. bom nie zatrudnionym w niej. 

§ '8. Pracownicy zatrudnieni przy czyn
nościach, wyszczególnionych w § 6, powinni: 

1) używać przy'pracy bielizny oraz odzieży 
roboczej, dostarczonej im przez pracodawcę, 
oraz stosować, według wskazówek kierownic
twa wytwórni, wszelkie środki zapobiegawcze 
i ochronne, zabezpieczające przed zatruciem; 

2) w razie oblania się jednym z płynów, wy
szczególnionych w § 4 ust. (1), usunąć bezzwło
cznie plamy z ciała przez zmycie czystą naftą 
i ,gorącą wodą z mydłem; oblaną odzież zmienić 
natychmiast; 

3) nie dotykać gołą ręką przedmiotów, na 
których mogą być ślady płynów zawierających 
czteroetylek ołowiuj 

4) przed jedzeniem oraz po skończonej pra
cy zmienić od;deż i dokładnie się umyć; 

5) w miejscu pracy: 
a) nie przechowywać pokarmów, napojów, 

ani własnej odzieży; 
b) nie spożywać jedzenia ani napojów; 
cl nie używać tabaki ani palić tytoniu; 
6) nie używać roztworów czteroetylku oło

wiu do żadnych czynności; 
7) przestrzegać zarządzeń co do okreso

wych badań lekarskich i udzielonych przez le
karza wskazań (§ 9). 

§ 9. (1) Do czynności związanych z wyro
bem, mieszaniem i rozlewem czteroetylku oło
wiu i jego roztworów, mogą być dopuszczeni 
pracownicy dopiero po uzyskaniu od lekarza, 
wyznaczonego przez kierownika wytwórni w 
porozumieniu z lekarzem powiatowym i inspe-

, 

ktorem pracy, świadectwa stwierdzającego, że 
stan zdrowia pracownika pozwala na zatrud
nienie go przy tych czynnościach. 

(2) Po przyjęciu do pracy pracownik po
winien być bezzwłocznie ubezpieczony na wy
padek choroby oraz na wypadek niezdolności 
do zarobkowania lub śmierci wskutek wypadku 
w zatrudnianiu lub choroby zawodowej. 

(3) Pracownicy, zajęci czynnościami wy
szczególnionymi w ust. (1), powinni być w cią
gu wykonywania pracy w wytwórni badani 
przez lekarza okresowo, co najmniej raz na 
miesiąc, celem stwierdzenia, czy są nadal zdol
ni do wykonywania swych czynności, Badanie 
to powinno obejmować: 

a) stwierdzenie ogólnego stanu zdrowia, 
oraz co najmniej 

b) badanie krwi na hemoglobinę i na na
kropienia zasą.dochłonne czerwonych 
ciałek. , . 

(4) W razie stwierdzenia oznak zbliżają
cego się lub istniejącego zatrucia, należy wy
kluczyć zagrożonego lub zatrutego od prac 
wymienionych w ust. (1) do chwili zupełn~go 
wyzdrowienia, stwierdzonego przez tegoż le
karza. 

(5) Niezależnie od badania okresowego 
pracującemu przysługuje prawo zgłaszania się 
do lekarza w przypadkach . zasłabnięcia z ja
kiegokolwiek powodu. Stwierdzenie jakiego
kolwiek stanu chorobowego powinno spowodo
wać zwolnienie pracującego od czynności, wy
szczególnionych w ust. (1), do czasu wyzdro
wienia. 

(6) Koszty badań lekarskich obciążają 
właściciela (dzierżawcę) wytwórni. 

§ 10. (1) Do obowiązków lekarza, powo
łanego do badania zdrowia pracowników wy
szczególnionych w § 9 ust. (I), należy prowa
dzenie indywidualnych kart zdrowia, w których 
powinny być każdorazowo notowane: rodzaj 
i wynik przeprowadzonych badań oraz wydane 
ne tej podstawie zalecenia. Karty zdrowia na
leży przedkładać na żądanie lekarzowi powia-
towemu. . 

(2) W przypadku stwierdzenia względnie 
podejrzenia o zatrucie ołowiem lekarz badający 
powinien dokonać zgłoszenia zgodnie z przepi
sem art. 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapo
bieganiu chorohom zawodowYtn i ich zwalcza
niu (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 676) oraz § 4 roz
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra 
Przemysłu i Handlu oraz Ministra Rolnictwa z 
dnia 17 grudnia 1928 r. w sprawie wykonania 
niektórych postanowień rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 
1927 r. o zapohieganiu chorobom zawodo
wym i ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. z 1929 r. 
Nr 5, poz. S<». 

ł • 
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(31 Organa władz nadzorczych (lekarz po
,\\riatowy, inspektor pracy) powinny przeprowa
dzać, zgodnie z przepisem art. 8 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierp
nia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodo
wym i ich zwalczaniu, w miejscach wyrobu, 
mieszania i rozlewu czteroetylku ołowiu i jego 
roztworów - badania i oględziny, przewidzia
ne wart. 7 tego rozporządzenia. 'Powyższe ba
dania i oględziny powinny być przeprowadzane 
nie rzadziej niż W okresach półrocznych. 

§ 11. (1) Kierownik wytwórni jest obo
wiązany prowadzić księgę kontroli (kartotekę) 
stanu zdrowia pracowników zatrudnionych w 
wytwórni, z uwzględnieniem następujących da
nych: 

1) imię i nazwisko pracownika, wiek, ad
res, data przyjęcia i zwolnienia z pracy, rodzaj 
pracy, 

2) wynik badania lekarskiego wstępnego, 
3) daŁy i wyniki badań lekarskich okreso

wych, 
4) okresy niezdolności do pracy z powodu 

choroby, przekraczające jeden dzień. 
(2) Na żądanie lekarza powiatowego lub 

inspektora pracy księga kontroli (kartoteka) 
powinna być w każdej chwili im przedstawiona. 

§ 12. (1) Każdy pracownik przystępujący 
ao pracy powinien otrzymać od kierownika wy
twórni egzemplarz rozporządzenia niniejszego 
oraz piśmienne i ustne pouczenie · o grożącym 
mu niebezpieczeństwie zatrucia ołowiem i o spo
sobach uchronienia się przed tym niebezpie
czeństwem. 

(2) Na widocznym miejscu w wytwórni po
winny być wywieszone wyraźne czytelne od
pisy rozporządzenia niniejszego oraz poucze-
nia. . 

§ 13. Naruszenia przepisów rozporządze
nia niniej'szego podlegają ukaraniu w myśl odpo
wiednich przepisów 

a} rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 30 cze'rwca 1927 r. w 
sprawie produkcji, przywozu i używania 
bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz 
innych związków ołowiu (Dz. U. R. P. 
Nr 62, poz. 544), 

h) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o za
pobieganiu chorobom zawodowym i ich 
zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 676), 

c) ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przed
miocie pracy młodocianych i kobiet 
(Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 636), 

d) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozo
rze nad, artykułami żywności i przedmio
tami użybku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 
343). 

§ 14. (1) Rozporządzenie ninilijsze wcho
dzi 'w życie z dniem ogłoszenia. 

(2) Jednocześnie traci moc ohowiązującą 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 9 marca 1932 r., wydane w porozumie
niu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem 
Robót Publicznych, Ministrem Skarbu, Mini
strem Przemysłu i Handlu i Ministrem Komuni
kacji, w sprawie środków napędowych, zawiera
jących związki ołowiu (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 
566). 

'Minister Opieki Społecznej: 

Marian Zyncfram-Kościalkowski 

Minisłeri Przemys1łIU ,i Ha.ndlu: Antoni Roman 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 13 grudnia 1937 r. 

o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. 

Na podstawie art. 8 i 17 ustawy z dnia 18 
marca 1932 r. o utworzeniu państwowego 
przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytonio
wy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240), w 1'lrzmieniu 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wy
robów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. W cenniku załączonym do rozpo
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 
1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe 

(Dz. U. RP. Nr 119, poz. 978) wprQlWadza się 
zmiany następujące: 

:W punkcie II 1 w brzmieniu ustalonym 
rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 6 
czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 470) 
s,kreśla się wyraz "Balto"a po wyrazach ,.Gi
tanes Maryland 10 gr" dodaje się wyrazy "Bal
to 9 gr". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 




