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5;Wt'oku P.ostępowania karne,gQ re~)Cezen
tanci osób prawnych, wobec których .orzeczo
no odpowiedzialność solidarną w myśl ustępu 4, 
ma·ją prawa oskarżonego. 

. Ai-t~ 16'. ~ . 1. Kto, wykonywa porozumienie 
kartedowe, niewaźne .z porwodu hraku f,ormy pi- . 
semnej luJb nieWJpisania do -rejestru kartelowe
go alba rozwiązane orze,czeniem Ministra Prze
mysłu i Handlu, podlega karze grzy,wny do 
500.000 zł i aresztu do lat dwóch, bądź tylko 
grzywny do 500.000 zł,. . 

2. Za grzywny, orzeczone w myśl artykułu 
ninie,j,sJ:,ego ,ptzeciwko o,sobom IPrawnYlffi, Q.dpo
wiad~ii't ~o:1idarnie reprez~tanci tych osób. 

, Art. 17. Kto ni~ .dopuszcza osolby, upowa'ż
nione:jprzez ,Min<ilstraI'rzemysłu i HandllU" do 
prze~l~dania ksiąg i . ą,okllimentów lub do spo
rządzania ' z niCh oclpi,gów ·albo nie wykonywa 
zarządzeń co do 'ich' okazania lwb złożenia, pod
lega karże grzyW11ly do 10.000 (Zoł lwb aresztu do 
6 miesię.cy albo obu tym karom łączrue . 

c) w totku poot-ępowania karnego reprezen
tanci osób prawny,ch, wobec których 
01C'Z0c2iono odpowiedzialność sQ1i,darną 
w myśl art. 16 UJŚ·t. 2, ma.ją p~awa oskar
iŻooegoj ' iiie:stawiennictwo tyCh repre
zent'antbwnie jest ,jednak ' przeszkodą 
do roz·strzygn.ięcia ,sprawy i ni~ · ozy;n-i 
orzeczenia w s Łosunlwdo nich za.ocz
nym. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 20. 1. Poro~umienia kartelowe, istnieją
ce w dniu lWej,ści,a W życie . UlStawy.niniejlSwj, bę
dą rozwiązane prZ:ez Ministra Przemysłu i Han
dlu w cJągu -,dwu miesięcy o.d dnia wejścia w 
życie ustawyn~inieljsz0j,jeżeli treść ich inie bę
dzie odpowi:adaćpostanowieni.om art. 2. 

2 . . Przepi.saT't. 10 ma tu zalSwsowani:e. 

- Art~ 21. 1. Sprawy, . .zawiJsłe w Sądzie Kar
telowYJll lub w inny<;h sądach przed wejściem 
w życie ustawy ninie~sze:j, należy rozBoznawać 

Art; 18. 1. Kto przy wykonywaniu obo- aż do ich ukończenia według przepilsów dotych
wiązków, wynikających z ustawy niniejszej; cza'sowych. 
składa wobec ' wła.dzy nad ziotez ej świadomie 2. Z dniem wc iścia · w życie <ustawy nmuej
nie;prawdziweze.znani;:t al1bo przedstawia fałszy- sze,j t'raci. moc obowiąz'Ujiącą ustawa o ,karŁe
we dowody lulb dane,podle,ga karzeare,siŁu do lach z dnia 28 marca 1933 r. (Dz. U. RP. Nr 31, 
roku i ~rzywny, bądź tylko ,grzywny. ' poz. 270), zmieni.ona dekretem Prezydenta Rze-

. 2. Tym samym karom podaega, kt.o :stosuje' ozypO'spoIitej z dnia 27 listoDada 1935 ·r. (Dz. 
represj~ względem świadka lub biegłego z po- \ u. R P. Nr 86, .plJz. 5291. -
Wlodu zez,nań , zł.o~onych przez nich prze.d są-
dem a,ltbo Wlzg1lędem QlSolby z powodu wyją~nień, I " Art. 22. WykOJlanie Ulstawy niniejtsz~j po
złoż.onycli p'rz,ez nią na żądanie władzy nadzor- tucza ,si.ę Ministr.om: PrzemYlsłu i Handiu, Spra
czej, jetŻetli czyn ten n~e stan.owi prz e.stęps twa , wiedliwości 'o.raz Skarbu. 
zagrożonego karą surowszą. 

Art. 19. Sprawy o pr,zegtę.pstwa, .określo
ne w art. 16, 17 i 18, n.aH~,żą do wla:ściwQści są
du .okręgowego, który Q'rzeka w skład\zie 3 sę
dziów według przepisów kodeksu postępowania 
karnego, przy czym: .. 

a) ś,cl.g'ariie następttie' na wniósek Ministra 
Przem)'lsłu i Han.dlu, ... 

b) osoba, upowaŻJliona przez Ministra 
Brzemysłu i Handlu, może !popierać 
Qsk.a·rżenie obok pr.okuratora i ma pra~ 

. wa oskarżycieila publicznego, 

Art. 23. Ustawa niniejsza w~hodzi w życie 
po upły.wie .3 ~e.si'ęcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent RzeczYPQsPQlitej: l. Mościcki ' 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 
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z dnia 13 lipca 1939 T. 

O n~ze nad mektórymi środkami żywienia zwierząt. 

Art. 1. USltawa niniejsza doty.czy nrustępu
jących ' ŚTodków żywienia zwierząt: 

'1) · olr •• śruty, makuch i mączek pocho
dzenia roślinnego i zwierzęce'go(p,asz) j 

: .. " 

2) środl5.ów chemiczny.clh i roślinnych, de
lclarowanych przez 'W1Prowadzają~ych 
je do obrotu jako dodatki d.o pasz, je
żeli nadzoru na.d obrotem tymi środka
mi nie unormu~ą oorębne przepiSYi · 
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l 
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3) mieszanek wytworzonych zarówno z 
ml0$zania środków żywienia, określo
nych w pkt l) ł 2), ~a:ko też z miesza
nią. tych środków z innymi środkami 
IZYiWlenia zwięrz~t. 

Art. 2. Nie wolno wprowadzać do obrotu: 
1)pMZ zepsutych; . 
2) pasz zawierających: . 

a) więkJszą procentorwą illo·Ść zanieczy·, 
!!~c:zęń i domiesz~k s~odliJwych dla 
z.drowia zW1eil"ząt, ' niż u.sltrulona na 
,PQ(h~·tąwje art. j pkt ~), 

IQ) mnięj:&z,," p'l"Oce,ntP'Wą ilość skł.adni
k(ffl' o~yrw~Y'Ch, iJg,tbtnyc,h dla da
uetj pąszy, niżUJs-taJlo,na na podstawIe 
art. 3 ,pkt 3), 

e) 'Wlięwszą procent9:wą ilość wody, niż 
'Ustalona ha podls,tawieart. 3 pkt 4); 

·3) paszy zawierającej" bezwartościowe do
mięsz;ki, obce dlą danej pa!l~y, (lhoćby 
domieszki te nie były dlą zdrowia zwie
rząt . sz;kodliwe i przez dodanie ich ilość 
slda~ników odżywczych nie zmniejszyła 
się poniżej normy, określonej na podsta
wie art. 3 pkt 3). 

. Art. 3. Minister Rolniciwa i Refonm Rol
nYQh . VI" porozumJeiu z Ministrem Przemysłu 
i Han.dlu 'U!Sta'la ,d~ap'O,szClZególnychpasz: 

1) cechyzepsucia; . 
2) dopuszczalną procentową iJość zanie

. c:;zY-!izczeń i domieszek tsmtod:liwyc:h dlą 
zdrowia zwierzą:t; 

3) najm:nieiszą procentową ilość składni
ków odżywczych istotnych; 

4) dopuszczalny procent zawartości wody. 

Art. 4. 1. Srodki c'hem"i~z'ne tub roślinne, 
okreśdone wart. 1 p,M 2), 1ak ,rÓiWniei: :tl).ięl>2;an
ki, określone wart. 1 pkt 3), mogą być wpro
wąldzone do ohrotu ty~k.e' W Qrpakpwaniu Z ną.
pisem, oznaczającym procentową i:1ość posz
czególnych składnilkó'W oraz paz,Wę (Hrl1lę) 
i adres wytwórni. . 

2. Minister RoInictwa i Refo~ Rolnych w 
p:oro:oumieniu z Ministrem Przemysłu i Hand~u 
ustaja, jaJkie danerpoza wymien,ionymi w ust. 
l, powinny być umieszczone w napisie na opa
kowaniu, ,jak rÓWlJlleż spo:s.ólb opakowania. 

A-rt. 5~. Nie wolno w reklamach środków 
żywienia zwierząt używać nazw i określeń, 1l)0~ 
gących wprowadzić w błąd co do rodzaju, po-
<:hodzenia lub składu tych ś,wd:kórw. . 

Art. 6. 1. Wyniki analiz, dokonanyc;h w 
p'racowniach, upoważnionych przez Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych, są jedynie miaro
d.a:jne dla osób interelsowan'ych i władz przy 
stwierdzaniu, czy pasze odpowiadają wymaga
niom,ustaJonym na , {>{),dstaf'Vle ' art 3, a inne 
środki (art. 1 pkt 2) i 3)) - danym, umiesżczo~ 
nym w nil/pisie na opakOIWaniu.. , ' 

; 
2. MiniisŁer RQlnicbwai Reform RQlnyQhl, . 

~tala sposoby dokonYJWania a.naMz śrocl:k6w ' . . 
żywdeniazwierzą,t, jak rÓ'Wmeż .lS!Posoby . pq.błe- • 
raniaq:>rólbelk oraz ich ,wieillrość. · . , 

Art. 7. 1. Nadzór nad jakościąśro<;lków! . 
żywienia z'Wierząt należy do wO'jerwódzlkich ; 
i powiatQrwycil władz admini.sitracji ogólnej. 

~. Minirster Rolnictwa i Reform Rob~yęh l I 

ustala zasady wykonywania nądzoru. • 
3. Minister Rolnictwa i RefoTm :RO'ht.y~h 1 

roOiŻ:ę do wlSpółdzialania z ' władzami aqmłnisltra- . . 
ojri o'gólnerj powołać izby lrolni~ę ł or~n~acje ~ 
społeczno~rolnicze, nie zajml\liąee się wprowa-; 
dzaniem środkórw ży.wienia zwierząt do O'brotu: 
oraz - w porozumieniu z Ministrem PfZeIily- ; 
stu i Handlu - iZ'by porzem}1lSłowo-hanc!lowe, ; 
a w poroz,umiendu z Ministrem Spraw Wewnę- · '" 
trU1.y<:h - ró1Wll1ilitż samorz~ terytorialny. 

. .4. ,Wła.dze wojiskowe, w)!1~naczonę pn;ęz : 
MLn!s~ra ~raw y.; oj:s'k?wyc:h w porQ~tU.DięnLu; 
z Miąj,strem Roln1ctwa l Reform R'OJ.nYiCh, !!pr@.- l 
w.ują nadz6r !lad jaJkością środków żywienia I 
ZlWrierząt, pochodzących z wytwórni wOijJSk'O. i 
wy,ch, do chwili wprowacrz.enia ich przez te wy· : 
twórnie d.o obr6>tu. , . . 

Ar~ •. 8. 1. Or,gana :władZy wy!konYWłl;<\C:ę1 i 
czynn'Oscl nadzor<:ze maaą prawo: 

'., 

. ,~. 

.,J 

, . 1) 'Wstępu do wlSze1kich pomie'szczeń przed-' 
siębi'On~tw, zadmują<Cy~h iię · prodult~ją 
lub wprowadzaniem do obrotu Śł'OP-

.. , .,~ 

ków żywienia zwierz'4lt; .. 
2) iprzeglądania k~ią:g handlowych (m~i 

w,sze[kie'go rodzajiU ksiąg gOiip'oQł.r
c'zych, dokumenlóiW j zapVs'k(>w, jąk 
Tó;wnież czynienia z nich odpisów, je-

. żeH to ,jest .n,ie~lbędnę W Z1Wi~ku z wy-
k'Onywaniem nadzoruj . 

3) .pobi~ra~ia bezpłatnie própęk $rog~gw' 
ży.wlenla zwie rza.t, ipotrzelbny,qh d,o 
przeprowadzenia analizy. 

. ~; ~ Sp;zedarWca, u którego w:łą'~!l pobni-' 
ła pr~blkę, ,Je,st obowiązany uiścić na rzęcz Skar
bu PańJstwakwotę; (}clpowiadaj~ wysokości 
k'Osztów analizy, Ije:żcli .upowailliolliiL pracownia 
(art. 6~ s,twierdzi, że pasza nie odpOIWiada wy
magamom, Ulstalonym na podstawie art. 3, a hi
~y środek żywiema zwierząt (art. 1 pkt 2) 
1 3)) - danym, umieszczonym w napisie na 
opakowaniu. 

3. ~iadomości, 'UZyskane w drodze wy
kon)'Wama nadzoru, należy traktować jako ta- . 
jemnk,ę !hand~ową. 

Art. 9. 1. Władza (art. 7) zarządzi znisz
czenie pa1szy, ~eieli s.twierdzi, że pasza, przez
na?zona . .do WiPlrow~dzenia. do obrotu lub znaj
dUJ ąca SIę w obrocle, pO'Slada cechy zepsucia. ' 

2. Władza mOże zająć do czasu dokonania 
analizy pas'zę, co do kt-órej zachodzi uzasacłnio
ne podeąrzenie, że zawiera wi,ększą iJośćzanie-' . 
cZY'Szczeń lwbdomielSzek, szkodliwych dla 
z;drowia ZlWierząt, ruż u.stailona na podstawie 

. '.~'. 
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I art. 3 pkt 2), po czym- zależnie od wyniku 
,ana:lizy - zarządza znisz!c.zelIl!ie jej J·UJb zwolni~-
,nie 00 zajęcia. , 

3. Pasza maże być - ,w ,przyrpaclkach, 
'określonych w Ulst. 1 i 2 -,na wniols~ lP'o'Sia~ą
cza wedtUlg calkowicieSIWohod[le,j oceny wła
d.?;y 1'19dd.aIl~ ~ą..biegom, mającym na celu wsu- . 
:nł.ęde c.ech zepsucia lub ~m.niell:sz;enię ilościz;ą.
.nie:ezysz·czeń i domieszek ,szikod!1iwych dla zdr.o
~wia zwie~ząt d'o normy, ok,re'ślonelj na pods,ta
wię an. 3 pkt ~) - lub nie powodujĄcym zni-
9zQaenia pas~y, leo~ czyniącym ją - jako pa
~$'IU~ -.", n.ię~I~~.tną do u~y,cia. 'PosillJdacz pa'szy 
, ponQilk.ol~ty takich ~abiegoÓw. 

Art. 10. l. Kto: 
" 1) WlPrQWilJdz;a, do ohrotu: 

a,) pu~ę, pp·sif,lda,j~cą ~echy ~ep:::;llc;la, 
ust;;l.lpne nil pot1~tąwię ąrt. S pkt 1), 

hl p~s~ę, ~awieraiąQą większą ilość l'a
niecz)'1Sz'czeń lub odom~es;zęk :;'~!{.o
dliwych dJa ~drowia z.wierząt, niż 
q'iitąlQna na podstawię art. 3 pkt 2}; 

e) pa·szę, zawie~a.jącą wniejlszą prOCen
tową ilOiŚĆ składników odżywC'zych 
ils!otnychdla ,qanęij Pil:~ZY, ni~ 1,Jlstalo
na tla ~'odl,liawie ąrt. 3 pM 3), 

d) środki chemiczne JUJb roślinne, okre
ślone wart. 1 pkt 2), lub mieszanki, 
określone wart. 1 pkt 3), których 
skład lub procentowa ilość poszcze
gólnych składników nie odpowiada 
napisowi na opakowaniu (art. 4) j 

2} utrudnia wykonywanie czynności nad
zorczych -

pod.lęg" kąr~ę gr~Y'r~Y do 3.000 zł i aresz· 
tu do 3 miesięcy., lub jednej z tych kar. 

2. Kt'o: 
1} wykracza przeciwko przepisowi art. 2 

pk.t 3), . 
2) iW1brew pr~ę:pil!lowi ad. 4 wpr9wadza do 

obrotu środek chemiczny lub roślinny 
albą mies.2iaIllkę, 

3) wykr~~~s przęciwka przępi~()wi .. rt. g 
4) wprQwa~aji\9d9 obrotu ~mdęk tywlę

U1a ~wder.2i~tt pl?'WQłwJę stę nF!. wyniki 
'~'ąHzy, dok.onane,j w PfąlC;oW1!! njęl!'pQ
ważnione,j W my~l ąrt, 6 JJI!t. l -.. 

pol;łlęgą kar~ę ~r.2iywpy do 1.000 :di ąrf:li'
tu do l miesiąca lllb jępuę1 li tych kar. ' 

I ' 
Art. 11, ' PowiaJowe włach;ę ądmJ:nii1trflQji 

ogó1pej są. powołą.nę dQ oT1iękapja Q pr~~lltęp
litwa ch, pr~ewi<h;iaąyl;:h wart. lQ. 

Art: 12. :Wyko~1ą,nięlfl>tawy. nhlięjlllu,Lpo
l"U:cza ,lSIę MimstrQWl RolJl1ctwa 1 Ręform RoJ. 
nych. 

Art. 13 •. Ustaw;a ~inie.ilnil w:eih~li W ty
cie po. upłYJWlle 3 mIeSIęcy od dOla ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławo; Składkowski 
Minister Rolnictwa i Reform;. Rolnych: 

J. Poniatowski 

420 
, , 

",<, ~ . 
!:'.', ~.\ 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

i J:7 :r:;," , z dnia 30 czerwca 1939 r. 
, ~ ~-,. 

wyda.ne w porozumieniu. z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictw, i Reform 
Rolftych oraz Przemysłu l HancUu o dozorze nad wyrobem l obłeliham tłg.~Qz6w 1 ol-Iów ,.dal

.yoh na o.b6~arle wojewóddwa I.ąaklego • 

. > f~: Na pod/lławie art. 8 lit. a), hl, c), d), e) ' i g) 
'. , Or(l.~ a.rt. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzepzy-

,~~, }." pospolitel z dnia 22 marca 19~8 T, o dQzol'1:e .nad 
( \;:, ;{, Cl.rtYkułami żywności i przedmiotami użytku 

'I' F (D~, U. R. P. Nr 36, poz. 343), art. 1 ust. 1 . ro~-f:>'.\.': porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
, 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu dzia-

, ,'~,:," .. ~',~~:' łania Ministra Spraw Wewnętrznych w spra
w ~ch ~drowia publicznego Ministrowi Pracy .: ~ i ' l Opieki Społec'znej (Dz. U. R. p; Nr 52,poz. ! 

," ';;;. 493), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy-
, ",;" ?, . . pospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadze
'~'. ' .. / niu nazwy "Minister Opie!{'i Społec2;ne.j" i I,Mi-

; .~ ,','l" , pisten?two Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P. 
~ " ';':. Nr64~ poz. 597) oraz w związku z ustawą śląską 

.)', :,';: ' z dnia 16 maja 1934 r. o dozorze nad artykułami 
' '., ,::~ żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. SI. i 

. :,j :" ',' Nr 14, poz. 27) zarządzam co następuje: 
: .o:>i ..• ' • 

• ' .-.r . ' 

l ' 

I 1. Przepisy rozporz"dzenła Minisłrll 
Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipCA 1930 r. 
wydanego w porozumienip. z Ministrami: Prn
mysłu i Handlu, Rolnictwa, Skarbu 1 Spraw Z{l
graniQzn. y. ch Q dQzorze ~ąd, w. y, rabem ł , obiftgi~m,. 
tłuezc~ów ł olęJów jadalnych (O~, U.l{. P. 
Nr 53, poz. 453), zrnienione&to rQ~pqrl!ll\d~.nł'1ll 
z dnia 10 marca 1931 t. (D~,l.1. R. p, N'l' 2\, Pf) •. 
137) --.. obowiązuj( na obsJlarze woiew6d,twa 
śląskięgo. ' 

fi~. ROZPQfz,d:lienię n.iwęi~Q wehoui " 
tycie z clniem ogło$zenią. 

Minister Opieki' Społecznej: 
Marian Zyndram-Kościalkows!d 

( 




