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13) nie zwiększają po zmieszaniu się z wodą odbi~rni
ka pięciodniowego zapotrzebowania tlenu bioche
mic;mego (BZT-,l: na odcinkach zbiornikó w I kate 
go~'ii - powyżej 2 m gl i , a n a odoinkach zbiDrni
ków II k3.tegorii - powyżej 4, m s /l , 

14) pod· ich wpływem woda z odbiornika nie wykaże 
w laboratorium reakcji na zagniwanie po 5 dniach 
przechowywania w cieplar ce przy + 20°. 
2. Przepisów ust. 1 pkt 9 i 10 nie stosuje się 

w przypa dk ach ustalonych przez wbściwą władzę ze 
względów sanitarnych. 

§ 4. Ścieki mogą być wpuszczane do ziemi, jeżeli 
:są oczyszczone Co najmniej mechanicznie i nie za\viera
ją vridocznych zanieczyszczeń pływających, związków 
trujących, bakterii chorubotwórczych, tłuszczów, ole
jów mineralnych i produktów . naftowych. Ścieki te 
można wpuszczać do ziemi na terenach osiedli tylko 
o zabudowaniu luźnym, o ile cała ludność danego 
osiedla zaopatrywana jest wyłącznie z wodociągu cen
tralnego lub studzien , czerpiących wodę z wars tw wo
donośnych nie nć'.r2.ż onych na zanieczyszczenie. Niedo
puszczalne jest również odprowadzanie ścieków do dre
naży w miejscach , w których wody · gruntowe płyną 

w stronę kabli lub innych urządz'~I1 , które mogą być 
prZ2Z to narażone na uszkodleni.~. 

§ 5. Ścieki, wymienione w § 3, można wpuszczać 
do zbiorników wód powierzchniowych bądź do 7iemi 
j edynie w takich ilościach, aby równowJ.ga biologicz!1a, 
<'l. n i zdolno~ć do s amooczyszczania się danego zbiornikfl 
lub ziemi nie zostały zakłócone. 

§ 6. Ścieki prowadzone przy pomocy rowów po
winn y od[.lowiad:lć warunkom określonym w § 3, nadto 
nie powinny wydzielać przykrych zapachów w ciągu ca
łego ich przepływu w granicach osiedla. 

§ 7. 1. Ścieki z zakładów leczniczych dla chorych 
na choroby zakaźne lub oddziałów chorób zakaźnych 
w s zpitalach ogólnych, gdyby n awet dołączone były do 
kanalizacji ogólnej, pow inny być odkażone przed ich 
odprowadzeniem z t er enu tych zakładów. 

2. W przypadkach epidemii chorób, których zaraz
ki rozpowszechnione być mogą przez wodę, prezydium 
powiatowej rady narodowej może zarządzić odkażanie 
ścieków odprowadzanych również z innych zakładów, 

a także z miej skich kanalizacji centralnych. 
3. Ścieki przemysłowe, jak z garbarni, z płuczek 

wełny, z laboratoriów bakteriologicznych, z wytwórni 
serologicznych itp., jeżeli zachodzi obawa, że mogą one 
wprowadzić do odbiornika żywe zarazki lub ich 
przetr walniki , powinny być stale lub okresowo odkaża
ne; odkażanie tych ścieków może zarządzić prezydiwn 
powiatowej rady narodowej. 

§ 8. lVIinister GospodCJTki Komunalnej w porozu
mieni u z Ministrem Zdrowia ma prawo zwalniania od 
wymagań niniejszego rozporządzenia (z wyjątkiem § 3 
ust. 1 pkt 1) - częściowo albo całkowici e 11a czas okre
ślony - na wniosek prezydium wojewódzkiej rady 
naroclovlej. 

§ 9. Rozporządzenie. wchodzi w ż:" ć·lc P) upływie · 
dwóch miesif;cy od dnia ogłoszen ia . 

Minister Gospodarki Komunalne j: K. MijaJ 
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RC,""''PDRZĄDZENIE MINISTHA ZDROWIA 

z dnia 4 września 1950 r. 

w Sllrawie nakazów podjęcia pracy w zakładach społecznych służby z«t'owia. 

Na podc;lawie a r t. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 paź
d ziernika 19'18 r. o zakładach społecznych słuźby zdro
w ia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. 
R P. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 i z 1950 r . Nr 36, poz. 327) 
zarz"clza się, co następuje: 

9 1. 1. Powołane w rozporządzeniu artykuły 

(art.) beZ bliższego określenia oznaczają artykuły usta 
wy z dnia 23 pażdziernika 1943 r. o zakładach spo
łecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służ

b ie zdrowia (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 
, i z 1950 r . Nr 36, poz. 327). 

2. Użyte w rozporządzeniu określenie "nakaz" 
ozna cza n 3.kaz podjęcia pracy przewidzianej w art. 34 
ust. 1, określenia zaś "władza bądź organ" - władzę 

bądź organ upoyvażniony do obsady stanowisk w okre
ślonym społecznym z3.kładzie słuźby zdrowia. 

§ 2. Władza bądź organ może \'1ystąpić z wnios
kiem o wydanie nakazu, jeżeli obsadzenie określonego 
stanowiska w społecznym zakładzie służby zdrowia jest 
n: ezbędne dla prawidłowego funkcjonowania tego za
kładu, a podjęte starania o obsadzenie tego stanowiska 
zgodnie z zasadami ustalonymi na podstawie art. 22 
u st. 1 nie dały wyniku. 

§ 3. Wniosek o wydanie nakazu władza bądź organ 
zgłasza do prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
właściwej ze względu na miejsce położenia zakładu. 

podając: 

1) zakład, stanowisko, k tóre powinno być obsadzone, 
i czas zatrudnienia w wymiarze dziennym, 

2) możliwość dodatkowego zatrudnien ia lekarza w za
kładzie określonym w art. 27 ust. ·1 bądź we wła
dzach, urzędach i instytucjach prawa publicznego, 
znajdujących sip. w miejscu położenia zakładu, 

3) opis mieszkani a przewidzianego dla kandydata z wy
szczególnieniem liczby izb i ich w ymiarów, od:e
głości od zakładu. w którym kandydat ma być za-

• trudniony, oraz od zakładów w których może uzy-
skać pracę dodatkową, ' . 

4) u zasadnienie z podaniem przy.:zyn, które uniemoź
liwiły obsadę tego stan9wiska zgodnie z zasadami 
ustalonymi na podstawie art. 22 u st. 1, oraz wy
szczególnieniem etalów przewidzianych dla zakładu 
stanowisk lekarskich z zazn aczeniem, które z nich 
są obsadzone. 

§ 4. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
w t erminie 14 dni od otrzymania wniosku, po skon
trolowaniu , okoliczno~ci w nim podanych, przedstawia 
wniosek Minist r owi Zdr owia wraz ze swoją opinią, 
wskazując równocześnie w miarę możności· odpowied
niego kandydata spośród lekarzy dopuszczonych do 
wykonywania praktyki na obszarZe woj ewództwa. 

§ 5. 1. W przypadku uznania wniosku władzy 

bądź organu za uzasadn iony, Minister Zd roV'.'ia zawia
damia lekarza, odpowiadającego warunkom określonym 
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we wniosku, że może przedstawić w t ermin ie 10 dni 
okoliczności określone wart. 34 u st. 2 z poparciem 
ich odpowiednimI dowodami. 

2. W przypadku, gdy lekarz nie odpowie w t er
mirue na żawiadomienie lub przedstawi okoliczności 
n ie uzasadniające konieczności j ego pozostawania w do
tychczasowym miejscu zamieszkania lub wykonywania 
praktyki, Minister Zdrowia wydaje lekarzowi nakaz 
podjęcia pracy określonej we wniosku. 

§ 6. Nakaz w szczególności określa: 

1) zakład, stanowisko i l iczbę godzin pracy w w y-
miarze dziennym, 

2) termin podjęcia pracy, 
3) czas trwania obowiązku wynikającego z nakazu, 
4) władzę bądź organ obowiązany do zawarcia z le-

karzem umowy o pracę, . 
5) mieszkanie, które lekarz może objąć, z podaniem 

jego adresu i liczby izb. 

§ 7. O wydaniu nakazu Min ister Zdrowia powia
damia władzę bądź organ, ktury wystąpił z wnioskiem, 
oraz zakład lub instytu cję zatrudniającą dot ych czas 
lekarza. 

§ 8. Jeżeli lekarz nie zglosił się do pracy w t er
mini~ określonym w nakazie, władza bądź organ obo
wiązany jest powiadomić o tym prezydium wojewódz
k iej I.:ady narodowej w ciągu tygodnia od upływu 
tego terminu. 

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowied
nio do lekarzy - dentystów, farmaceutów, pielęgniarek 
(pi elęgniarzy), położnych oraz t echników i uprawnio
nych techników dentystycznych. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 sierpnda 1950 r. 

w sprawie wystąpienia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 15 
f,ierpnia 1950 r . Polska zgłosiła Dyrektorowi General
nemu Światm'lej Organizacji Zdrowia swoje wystąpie
nie z powyższej Organizacj i, powstałej na podstawie 

Konstytucji z dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. 
Nr 61, poz. 477 i 478). 

Ministe r Spraw Zagranicznych: w z. SI. Skrzeszewski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 sierpnia 1950 r. 

o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 1~ listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresJe działania 
Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. 
o zmianie rlekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworze
niu i zakresie działania Komisji Specj alnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem. Gospodarczym (Dz. 
U. R. P. Nr 38, poz. 350) ogłaszam w załączeniu jednoli
ty t ekst dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworze 
niu i zakresie działania Komisj i Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Dz. U. 

R. P. z 1945 r. Nr 53, poz. 302 i z 1946 r. Nr 23, poz. 149) 
z uwzględnieniem 
ogłoszonych przed 
i z zastosowaniem 
pów. 

zmian, wynikających z przepisów, 
dniem wydania jednolitego tekstu, 
ciągłej numeracji artykułów i ustę-

Prezes Rady Ministrów: w z. H. Chelchowski 

Załacznik do obwieszczenia Prezesa 
R ady Ministrów z dnia 31 sierpnia 
1950 r. (poz. 374). 

DEKRET 

z dnia 16 listopada 1945 r. 

o utworzeniu i zakresie działania Komisji Sllecjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 

Art. 1. Do rozpoznawania spraw o przestępstwa, 

godzące VI interesy życia gospodarczego lub społecznego 
Państwa, a zwłaszcza o przywłaszczenie mienia społecz
n ego, korupcję, łapownictwo, spekulację i powodowanie 
paniki w celu szkodzenia interesom mas pracujących
powołuje się Komisję Specjalną do Walki z Nadużycia
mi i Szkodnictwem Gospodarczym, zwaną w dalszym 

' cią~zu n iniejszego dekr~tu "Komisją Specjalną". 

• 

Art. 2. (1) Komisja Specjalna składa się z prze
wodniczącego, jego zastępcy i członków. 

(2) Przewodniczącego Komisji Specjalnej , jego za
stępcę i członków mianuje i odwołuje' Rada Państwa. 

Art. 3. Przy prezydi.ach wojewódzkich rad n aro
d owych oraz p rezydiach rad narodowych m. st. War
szawy i m. Łodzi działaj ą delegatury Komisji Specjal
nej . 


