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Towarzystwa Kredytowego Ziem- I 
skiego we Lwowie, 
Poznańskiego Ziemstwa Kredy
towego w Poznaniu, 
Wileńskiego Banku Ziemskiego, 
Spółki Akcyjnej 

po kursie o 10% wyższym od przeciętnego kur
su transakcyjnego Giełdy Pieniężnej, znaj1dują- ' 
cej się w siedzibie prawnej instytucji emitującej 
te listy. 

§ 2. Cena przybicia nie pokryta pu.ez rę
kojmię licybcyjną (art. 95 ust. (1) rozporządze .. 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 paź- I 
dziernika 1934 r. o konwersji i uporz~dkowaniu 

długów rolniczych). może być uiszczona papie~ 
rami wartościowymi wymienionymi w paragra
fie poprzedzającym, po kursie oznaczonym _ w 
tym paragrafie. 

§ 3. (1) Papiery wartościowe wymienione 
w§ 1 powinny być zaopatrzone we wszystkie 
kupony z niezapadłymi terminami płatności. 

(2) Dla obliczenia wartości papierów prze
znaczonych na pokrycie rękojmi licytacyjnej 
oraz ceny przybi<:ia stosuje się kurs z dnia po
prze,dzają<:e.go złożenie papierów. 

§ 4. Rozporz~dzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 4 kwietnia 1939 r. 

wydane w porozum,ieniu z Ministrami Ska;J'bu i Spr8lWiedliwości o opłatach za badanie arty
kułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny. 

Na podstawie art 12 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o dozorze nad artykułami żywności 
i przedlmiotami użytku -(Dz. U. R. P. Nr 36, 
poz. 343), art. 1 ust. 1 rozporządzenia PrezY-

1 denŁa Rzelczyoospolitej z dnia 21 czerwca 
1932 r. o przekazaniu zakresu działania Mini
stra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdro
wia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki 
Społecznej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 493), art. 1 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospofitej 
z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy 
.,Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo 
Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 
591) oraz w związku z art. 1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerw
ca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny 
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 45, poz. 336) i z usta
wą śląską z dnia 16 maja 1934 r. o dozorze nad 
artykułami żywności i przedmiotami użytku 
(Dz. U. SI. Nr 14, poz. 27) zarządzam co nastę
puje: 

§ 1. Wysokość opłat za badania artyku
łów żywności i przedmiotów użytku w Pań
stwowym Zakładzie Higieny określa taryfa za
łączona I do niniejszego rozporządzenia. 

Wysokość opłat za badania poszczególnych 
przedmiotów oznacza się w granicach, obję
tych taryfą, zależnie od zastosowanej metody 
oraz rozmiarów badania. 

Oznaczone w taryfie opłaty za badania 
obejmują opłaty zarówno za badanie, iak i za 
orzeczenie Zakładu, wydane na podstawie wy
niku badania. 

§ 2. Należność za nie przewidziane w ta
ryfie badania chemiczne, mikroskopowe, bak
teriologiczne i toksykologiczne oraz za bada
nia botaniczne i badania doświadczalne na 
zwierzętach ustala się w zależności od nakła-

du pracy i kosztu zużytego materiału pomocni
czego, w każdym poszczególnym przypadku, 
biorąc przy tym pod uwagę normy zawarte w 
taryfie, a odnoszące się do badań podobnych. . 

I ' § 3. Jeśli zachodzi potrzeba delegowa
nia funkcjonariusza Zakładu poza obręb Za
kładu bądź w celu pobrania próby, bądź doko
nania rewizji, ekspertyzy lub badań doświad
czalnych na miejscu, natenczas do opłat, prze
widzianych w taryfie, Zakład dolicza I koszty 
związane z delegacją urzędnika. obliczone we
dług przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 marca 1934 r. o należno~ciach w .ra
zie pełnienia czynności służbowych poza zwyk
łym miejscem służbowym oraz w - razie prze
niesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. 
P. Nr 35, poz. 320) w brzmieniu obowiązującym. 

§ 4. Należności za wszelkie badania, pod
legające opłatom w myśl art. 12 ust. 1 zdanie 
drugie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 36, poz. 343), z wyjątkiem należności za ba
dania I przeprowadzane w postępowaniu karnym 
sądowym - powinny być uiszczane z ~óry. 

O ile opłata za badania nie może być z gó
ry ustalona, władza lub osoba, na rzecz której 
badania są dokonywane, powinna uiścić zalicz
kę w wysokości ustalonej przez Państwowy Za
kład Higieny~ 

§ 5. Kosztv przesyłki przedmiotów, nad
syłanych do badania, oraz koszty przesyłki 
opłat za bad~nie ponosi władza lub osoba, któ
ra badania zażądała. 

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

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Mi
nistra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopa-
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da 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem I 
Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości o opła
tach za badanie artv.kułów żywności i przed
miotówużytku w Państwowych Zakładach ba-

dania żywności i przedmiotów użytku (Dz. U. 
R. P. Nr 78, poz. 584). 

\ 

Minister Opieki Społecznej: 
Marian Zyndram-Kościałkowski 

TARYFA 

Załącznik do rozp. Min. Opieki 
Społ. z dnia 4 kwietuia 193911". (poz. 251). 

za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny. 
/ 

A. Ogólne metody badania chemicznego. 

Oznacźenie wilgoci. i i i 
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" 
" 
" 
" 
" 

" 
Ił 

" Ił 

ciężaru właściwego płynóW' 
tłuszczu 
azotu • • 
węglowodanów 
skrobi 

i 

błonnika ••••• 
części mineralnych za każdy składnik po 

\ sztucznych środków słodzących 
barwników 
środków konserwujących 
metali 
jakościowe za każde oznaczenie po 
ilościowe za każde oznaczeriie po 

i 

B. Badanie poszczególnych artykułów żywności. 

Badanie mleka {
skrócone ' 
szczegółowe 
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Ił , 

" 

Ił 

Ił 

Ił 

" 
Ił 

' Ii 

Ił 

" 
Ił 

Ił 
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" 
" 
" 
" 
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nabiału (śmietana, śmietanka itp.) { ~:~~~~~ł~w~ 

masła, serów {
skrócone . 

. szczegółowe 
tłuszczów (margaryna, smalec, ole- {skrócone . 
je itp.) sz~zegółowe 

dliny, kiełbasy, pasztety, konserwy skroco?e . 
mięsa i przetworów mięsnych (wę- ł . 
z mięsa i ryb, bulion, ekstrakty itp.) szczegołowe 
zboża i roślin strączkowych (pro
dukty przemiału, pieczywo itp.) 
miodu, cukru, cukierków, wyro-

, bów cukierniczych 

lodów .. " • 

{
skrócone. 
szczegółowe 

(skrócone • 
l szczegółowe 

jarzyn i owoców suszonych lub w konserwach 
soków, syropów, marmelad, powideł, konfitur . 
napojów chłodzących (wody g<;tzowane, płyny owocowe, 
lemoniady, kwasy itp.). . .. 
napojów wyskokowych (alkohol, wódki, likiery, koniak, arak, 
rum itp.) 
wina '(gronowe, owocowe) 
piwa 
kawy i surogatów kawy 
herbaty .. 
kakao i czekolady . . 
przypraw korzennych i musztardy 
octu i esencji octowej 
soli . ..... 
drożdży i proszków do pieczenia ciast • 

.. 

Zł gr 
od 

2.00 
3.00 
5.00 

10.00 
5.00 

10.00 
10.00 
3'.00 

6.00 
12.00 

2.00 
10.00 

5,00 
10.00 

5,00 
15.00 

5.00 
30.00 

5.00 
25.00 

5,00 
20.00 

5.00 
15.00 

10.00 
12.00 
12.00 

12.00 

25.00 
30,00 
12.00 
12.00 
12.00 
15.00 
12.00 
12.00 
5.00 

10.00 

Zł gr 
do 

4.00 
6.00 

10.00 
20.00 
10.00 
20.00 
20.00 
10.00 

, 12.00 
24.00 

6.00 
20.00 

12.00 
20:00 

20.00 
30.00 

20.00 
60.00 

20.00 
50.00 

20.00 
40.00 

20.00 
30.00 

20.00 
24.00 
24.00 

2'4.00 

50.00 
60.00 
24.00 
50.00 
50.00 
30.00 
24.00 
24.00 
10.00 
20.00 

i'~ 
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Badanie wody (lodu) 

a) chemiczne 

C. Badanie wody. 

{
skrócone . 
szczegółowe 

bl' bakteriologiczne 

cJ. hydrobiologiczne { jakościowe lub ilościowe 
specjalne (seryjne) . 

Oznaczenie gazów rozpuszczonych w wodzie za każdy składnik po 

" biochemicznego zapotrzebowania tlenu wó'd! . 

Badanie wódl ściekowych 
I skrócone . 
l szczegółowe 

D. Badanie poszczeg6lnych. przedmiot6w użytku. 
Badanie: 

a) naczyń, przyrządów, aparatów, przyborów (do wyrobu, przecho
wywania, mierzenia, ważenia, spożywania artykułów żywności), 

b) materiałów do opakowywania artykułów , żywności (papier, cyn-
folia itp.), . 

c) przyrządów do pielęgnowania ciała ludzkiego (aparaty, szczotki, 
grzebienie), 

dl' odzieży, 
ej tapet, 
f) farb dobarwienia przedmiotów użytku, 

g) zabawek dla dzieci, 
h) świec _. . 

za jakościowe oznaczenie każdego z poszczególnych 
w powyższych przedmiotach. . . . . 

za ilościowe ' oznaczenie każdego z poszczególnych 
w powyższych przedmiotach 

składników 
. . . 
składników 

Badanie środków kosmetycznych 
OJ barwników 

" 
. nafty . . . . . 

" środków do skażąnia ~pirytusu 

" 
mydła i pro~zków mydlanych .. ... 
aparatów do wyrobu i przechowywania napoJow nasycony/ch 
bezwodnikiem kwasu węglowego (C02) oraz aparatów do piwa 

E, Badania toksykologiczne. 

1) Badanie na obecność trucizn (mineralnych, lotnych, organicznych): 
al części zwłok oraz zawartości żołądka, jelit. . . . • 
b) artykułów żywności, leków, środków spędzania płodu, wymio

, cin, kału, moczu 

2) Badanie plam (fizykalne, mikroskopowe, widmowe, biochemiczne, se-
rologiczne) ' . 

3) B~danie włosów, trucizn, pocisków, pism, banknotów, monet 

4) Badanie krwi (na obecność tlenku węgla (CO)) • 

F. . Opinie fachowe. 

" G. , Sprawdzame prawidłowości środk6w koslbetyczDych 

podlegających zgłoszeniu ' . 

Zł gr Zł gr 
od do 

10.00 30.00 
30.00 100.00 

5.00 10.00 

10.00 30.00 
50.00 300.00 

2.00 5.00 

10.00 20.00 

25.00 50.00 
50.00 100.00 

7.50 15.00 . 

15.00 30.00 

30.00 60.00 
30.00 60.00 ' 
10.00 20,00 . 
10.00 20.00 
10,00 20,00 

25.00 · 50.00 

30.00 200.00 

20.00 l00.OQ 

15.00 30.00 

15.00 100.00 

20.00 . 30.QO 

10.00 25.00 

Zł gr 

5.00 

Prócz powYiszych ·· kosztów badaIJ.ia Pa,ństwowy Zakład. Higieny pobiera ha wydatki' : 
złączone z wydaniem orzeczen.ia dodatkową opłatę w wysokości 0,75 zł za każde 'orze
cZ.enie.. . 




