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ROZPORZĄDZEf'.lIE ·MINISTRA OP1EKI SPOLECZNEJ 

z dnia ~ fwietnia 1938 r. 
' . : . -

o obniżeniu składek za ubezpi~czenie od wypadk6w ' w zatrudnieniu i chorób zawodowyeh~ ' " . ' . ' . 

Na PQdIs~a;wie art. 2 i 3 ustawy z dlnia 29 
maroa 1938 r. o prze'dłużeniu czasowegO' obni~ 
żenia składlek za ubezpieczenia społeczne (Dz. 
U. R. P. Nr 21, pozo 171) zarządzam co nastę-
puje: ' 

§ 1. Obniża się na okres od dnia 
1 kwietnia 1938 r. do dJnia 31 marca 1939 r. 
składki . z,a ubelZ/Piecżenie od ,wypadków w Z3.

,trudJnieniu i choróbzawooowych określone w 
tasryfie składek za,twj,e1'ldzonej zarządzeniem 
Minisha Opieki Społecznej z dJnia 21 ma1"ca 
1938 r. (Mońitor Polski Nr 79, poz. 112). Obniż-

kę , s'kładek przeprowadza się w ten sip9~ć)b. że 
p1"zewidzianą w poWyższej taryfie składek jed
nostkę taryfową zmniejsza się z 0,06 na 0,055, 
a składkę p,rocelIltową stanowiącą iloczyn i ' po
mnożema liICzby odpowiadającej klasie nieb~t;
piecz;eństwa danego z.akładu pracy prz,ez obai
żoną' je'dlnostJkę taryfową zaokrągla się W:Z'wyż 
<fu drugiego znaku dziesiętnego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchod>zi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
Minister Opieki 5połeczn~1: 

Marian Zyndram-Kościalkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 7 kwietnia 1938 r. 
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Hąnd1u w sprawie zmiany rozporządzenia Mi
nistra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przed

miotów użytku. 

Na podstawie art. 8 lit. a); h), cJ i e) rozpo- Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 1930 r. 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia (Dz. U. R. P. ·Nr 62, poz. 493) oraz rozporządze-
22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żyw- niem Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 sierp
noś ci i przedmiotami użytku (Dz. U. R.P. Nr '36, nia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 490), wpro
poz. 343), art. 1 rozporządzenia Prezydenta wadza się zmiany następujące: 
Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o W § 1 dodaje się nowy ustęp, jako ustęp 
przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw drugi, treści następującej: 
Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicz-' "Przepis ustępu poprzedniego nie stosuje 
nego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. się do przetworów z ryb dorszowatych, sporzą
U. R. P. Nr 52, poz. 493) oraz art. 1 rozporzą- dzonych w postaci plastrów lub filetów. Bar
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 wione przetwory z tych ryb powinny mieć na 

-lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister widocznym ' miejscu zewnętrznego opakowania 
Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Spo- wyraźny napis~ 
łecznej" (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 597) zarządzam "Przetwór z ryb dorszowatych, barwiony" 
co następuje: oraz nazwisko (firmę) wytwórcy i adres wy

twórni". 
I 1. r'W' rozporządzeniu Ministra Spraw 

lWewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. wy
danym w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i 'c. Handlu o barwieniu artykułów żywności 
i prżedmiotc)w użytku (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 
45), zmienionym rozporządzeniem Ministra 

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

Ministe~ 'Opieki Społecznej: 
Marian Zyndram-Kościalkowski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drpkarni Państwowej w Warszawie. 98026 
\ 

Cena 75 Ifr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu ,terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł. rocznie). Do prenumeraty zagranicz
nej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem 'porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z l1óry 

przed początkiem każdego kwa I tału, półr0cza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak równiet -na numery pOjedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniunastępuego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie-

właściwie nie uwzględnia się. 

~szelki. wplaty na Dz.U.R. P. wnosić naleiy za , po'rednictw~m P. K. O. na konto czekowe Dz. Ustaw 30-130. 
, , 


