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c'lenia przez komisję lekarską (§ 13). powinien zgodnie z obo
wiązujący'mi priepisamiroz\';iązać umowę o pracę lub stosu-
nek służbowy , " • . 

§ 13. 1. Osoba. która wskut'ek orzecz~nia lekar\ kiego zo
staje odsunięta ou wykonywania zajęć określonych w §§ 2 
i 3 pkt l, może wystąpić z wnioski em o zbadanie komisyjne 
(ponowne zbadan ie ). jeżeli ma uzasiJdnione zastrzeżenia co 
do prawidłowości tego orzeczenia. 

2. Wniosek (ust. 1) składa s ię do wlaśr.iwego wydziału 

zurowia prezyd ium powiatowej (m iejs kiej, dzielnicowej) ra
dy narodowej w term inie 14 dni od dn ia wydan ia zakwe stio
nowanego orzeczenia, za , p ośre'dnictwem zakład~ społeczne

go służby zdrow ia, k tóry wydał to orzeczen ie. Do wniosk u 
należy dołączyć d owód ( świadectwo lekarskie. wynik baja
nIa p omocjli czf:go itp,l.uzasadniający zgłosżone we "i ni asku 
zastrzeże n ie. 

3" Wniosek (ust. .1) wraz z dokumenta cją lekarską za
kła<;l społeczny słu7by zdrowia przesvła bezzwło czn ie do wła
ściwego wydz i ału zdiOwia. który w terminie 7 dni p(,winien 
~prawę przedstawić do . rozpatrzenia pr,woi"lnej przez ,sieb'e 
komisji lekarskiej. W ' ~kład komisji pOwin ien w zasddzll~ 
wchodzić łekarz specjalista w d7.i edzinie medycyny, które; 
dotyczy kwestionowane orzeczen ie. 

4. Przepisy ustępów popf?edzaj ~cych · nie dotyczą osób 
ubiegających się o zatrudnif'nie oraz wtrudnionych na po 1'
skkh .statkach morskich. Wn ioski tych osób składa się i roz
pa,truje w trybie przewi-clzianym w przepisach ,dotyczących 
warunków zdrowia wymaganych od o"ób zatrudnionych n;, 
polskich sta!kach morskich 

5. Po wydaniu orzeczenia pnez komisję lekarską zain
teresowany nie może składać ponown,ego wniosk.u o kontro
Lę grzeczenia, lekarskiego, 

§ 14. 1. Kierownik zakładu pracy. w którym są wyko
nywane zajęcia ,określone w H 1 i 2, lub upowain iona pr lez 
niego &soba, jest obowiązana: 

1,) ustalić wykaz tych zajęć oraz Im:enny wykaz pracowni-
ków zatl"udnionych przy tycli zajęcia€~, ~_ i·) 

2) czuwać nad terminowym zgłasząniem się na ' bodania osób 
obowiązanych do poddawania się badaniom, 

3) okazywać org,anom wykonującym nad zó r sanitarny nad 
' zakładem pracy dokumenty dotyczące badan pracow~ 
n ików . 

2, Je że li ' przy zaklil (lzie pracy d'zialil zakład leczniczo
z~pobiegawczy, kierownik zakładu p racy obowiązany jest 
ustaiić wy kazy. o których mowa w u s t. 1 pkt 1, w porozu
m ie niu z k ierownikiem zakładu le .::zniczo,zapobi'egawczego, 
a ' w 'razie braku takiego zakłaqu z kiero.wnikiem zakład~ 
lecz niczego wyzna czonego ,stosownie do § 7 ust. 2. 

§ 15, Przepisy rozporządzenia stosuje się ' o\ipowiednio 
do osób wykonującyrh zaj ęcia okreś lone w §§ I ' i 2 w cha
rakte rze uczniów szk6ł zawodowych odbyw ających praktycz
ną nauk ę zawodu w zakbda('h pracy lub w warsztatach szkol- / 
nych, członków spółdzielni pracy,' rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych oraz do osób ' wykonujących te zajęcia na ' wła
sny rachunek lub na ra :::hunek członka rodziny. 

§ 16. I. Badan ia osób podlegaj ąc y.:h badaniom przew!-
dzianyn1 w rozporządzeniu są bezplatne. . . 

2. Prze pis ust. t nie dotyczy osób wykonujących zajęcia 
okreŚJone . w §§ li 2 · na ra chunek własny łub na rachune.k 
członka rodziny. 

§t7. Trilci moc rozpDrządzenie r-.·1inistra Zdrowią z dnia 
5 marra 1913 r. o zajęciilch. których wykonywanie jest , 7.,
broni o ne osobom dotkniętym chorobą weneryqną (Dz . U. 
Nr 15, poz . lOB). 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło'szen,i~. 

Mini.ster Zdrowia: w z. B. KoiwfWfk 
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ROZPORZĄDZENIE MJNISTRA ZDROWIA 

z dnia 29 sierpńia ,~958 r. 

w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez Ich nosICIelI. 

Na p,orJstawie art. 11 ,ust. I lit . b) u s tawy z dnia 21 lutego 
1935 r. o zapobiegan fuchorobom zakaźnymi o ich zwalcza
ni~ (Dz. U , Nr 27, poz. 198 i z 1949 r. Nr 25, poz. 174) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenie: 

1) "zarazki schorzeń je l itowych " oznacza zarazki duru 
brzusznego, durów r zekomych, chorobotwórcze fJal eczki 
salmonella, w szczególności typu : typhimurium, h eicle l
berg, derby. du blin , cholerae su is, ' newport. bov'js morbi
ficans, enteriditis. oraz zarazki czerwonki bakteryjnej, 

2) "nosicie l" oznacza osobę. której ustrój wydala na zewnątrz 
zarazki schorzenia jelitowe go,' m imo że 'osoba ta nie wy
k azu je k li ni cznych obja wó\v te'ga schorzeniil. 

§ 2.1. Badan ie n-a nosicielstwo ma na celu us talenie, 
czy w Ul'itroju bądż wydal inach ludzkich z n ajdują się zarazki 
schorzeni'a jelitow'eg@. 

2. Badania na nosicielstwo przeprowadzają zakłady spo
łeczne służby zdrowia wskazane 'przez powiatowego (miej- _ 
skiegv, dzielnicowe go) lub portowego inspektora &anitarnego ' 

właściwego ze wzgj ę'Pll ' na mięj.sce " zan~i eszk ąnia j ub pracy ; 
osoby podlegającej badaniu. 

§ 3. 1. Nosicie le są obowiązani: 

l) poddawać się bcr~aniom na nosicielstwo w terminach 
i w sposób ustalony przez powiatowego (miejskiego" 
dz iel nicowego) luh portowego inspektora sąnitarnego 

wła ściwego ze wzgl!?du na miejs'ce zamieszkania za in te
reso\\! anego, 

2) przestrzegaĆ' zasad higi eny osob istej według poleceń wy
danych przez wJilściwego ins pektora sanitarnego, 

3) powiacl amia & wJakiwego in spektora san itarnego o każdo
razowej zmian ie m;ej s( a zamie~zk i", n ia lub zalrildni e n :a. 

2. Obowiązk i okl'eślone w ust. 1 dotyczą również osób, 
które: 

l) prze szły dur brzuszny hl'b ir.ną chorobę wywolaną zaraz-
kanli schorzenia j elito\lve.go ·· al bo . ~ . 

2) stykały $ię z chorymi clotknięlynii srhorz r niami ok'reślo
nymi w pkt l lub z bezpośredn i m otoczeniem ' takiego 
chorego , z tym że nie dotycz:y to pracowników zakładów ' 
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lL ZIiicZYChzatrudl'liOnYCh przy leczeniu iobsludze osób 
orych na z<lkażne schorzenia jelitowe. 

§ 4. 1. Nosiciele nie mogą wykonywać zajęć: 
l), na stanowiskach pracy wymagających bezpośred'iliego 

stykania się z artykułami żywności ,przy ich wYrObie, 
'irzerobie, przechowywaniu, ohrocie oraz przygotowywd-
qiu • i wydawaniu do spożycia, , 

2) n.a stanowiskach "pracy przy udoju 1 rozlewaniu mleka, .. 
wyrobie i przerobie przetworów mlecznych oraz wyrobów 
~ięsnych, , a także przy. ich .przechowywaniu, przewozie 
i obrocie - w 'gospodarstwach rolnych .. będących w za
rządzie jednostek paóstwowych, rolniczych spółdzielni 
~rodukcyjnych i innych spółdżielni, 

3) p1rzy urzędoWym booaniu mięsa oraz nadzorze sanitarno
"eterynaryjnym .. nad artykułami żywności, 

4) JlIZY obsłudze osób l<:orzystających z ' zakładów służby 
, drowia oraz zakładów pomocy społecznej, 

5) :ł zakładach opiekuńczych, wychowawczych, w zakła
'dach leczniczych i innych zakladóch przeznacz'onych' dla 
niemowląt, dzieci 1 młodzieży, ' 

,6) a stanowiskach pracy przy bezpośredniej obsłudze osób 
1l0rzystających z domów wypoczynkowych, hoteH, burs, 
'f'lnternatów i innych zakładów przeznaczonych do za

ieszkania; 
1) a stanowiskach wymagających bezpąśredniego stykania 

ię ze środkami farmaceutyo:znymi PQ .. dczas ich wyrobu, 
. p rzerobu, fasowania, pakowania i wydawania, a także przy 
~przątaniu pomieszczeń i czyszczeniu urządzeń w zakła
dach przemysłu farmaceutycznego, hurtowniach farma
€eutycznych i aptekach, 

8) wymagających bezpośredniego stykania się ze zbiornika
mi wody, urządzeń do czyszczenia wody i punktami roz- , 
azielcżymi wody, w zakładach za'Oj}atru~ ących ludność 

wodę do picia i na potrzebygosp:ocl.arcze oraz w z,a-

radach przemysłowych posiadających własne ' ujęcia 

. ody przezna,czonej do picia i na potrzeby gospodarcz.e. 
9) rzy bezpośredniej obsłudze osóbkorzystaj,ących z zak,ła

Słów kąpielOWYCh ., a także prży sprzątaniu pomieszczeń 
I dezynfekc ji urządzeń t-ak..i'Ch ziłkł,adów, ' ' 

10) ~a stanowiskach stewardów na, statkach' powietrznych 
ł wodnych oraz przy obsłudze wagonów sypialnych, 
specjalny ch oraz wagonów chłodni przeznaczonych do 

f
i rzewozu nie pakowanych artykułów żywności, 

11) a stanowiskach wymagających be~pośredniego stykania 
. ię , z lodem sztucznym w wytwómiach takiego rodu. . 

. Wojewódzki inspektor sanitarny może zezwolić no-
' ~icie owi na wykopywanie zajęć określonych' w liSt. 1, jeżel1 
Ipospb i w~runki wykonywania tych zajęć pr.zez noski€la 
nie ragrażają ,niebez'Piec.zel}.stwE',lliszerzenia SChGIZCnia jeli-
tow, go. , 

~ : 5. Nosiciele nie mogą , by~ p.-zyjmowani doukÓ'ł 
kształcących: 

l) fi~lęgnia~ki, ~oł.ożne, dietetYCzki,. " . . 
2) oj:l1ektmk.l dZlecl ęce, w'{'Chrowawczyme ' przedsz'kol l 1 m

!r;ych fachowych pncownit{ówl':'il.kiadów pueznnc:z<! nycb. 
~la niemowląt i dzieci w w.ieku przedszkolnym, 

3) racowników przemysłu i hal\ulu ~p'Otywozego lub g6-
, stronomicznego oraz hotelarstwa. . 

§ 6. 1. Osoby zamierzające w)'Ikonywać ' -zajęcia określo

ne 'f § 4 ust. 1 bądź ubiegające się o przyjęcie do szkół okreś
ltm)\ch w § S obowiązane są poddawać się b'adantu wstępne; 
mu na nosicielstwo. 

2.. Ponadto na. polecenie organu nadzoru sanitarnego oso
by izatrildnione przy pracach określ~llych w § 4 ust, 1 i ucz

. n,iawie .szkól wymJenio.uych w ~ 5 .powinni .rmlcla c s.ię .bada

. nili Ina nosk ielstwo w .każdym czasie. 

3. Właściwy wydział zdrow ia prezydium wojewódzkiej 
r~dy narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z ,~o~ 
jewód-zŁwa) na wniosek właściwego inspektora san itarnego 
n1'oźezarządzić okresowe badania osób wykomtjących zajęc'ia 
o.kreślone w §4, ustalając równocześnie terminy tych 'badań . 

§ 7. Pra-cownicy zakładów służby zdrowia, za trudnieni 
przy leczeniu i obsłudze chorych na zakażne schorzenia jeli-, 
towe, podlegąją co 6 miesięcy okre,sowemu badaniu na nosi- ' 
cielstwo. 

§. 8. W razie gdy Jest to konieczne ze względ6w epide-
,miolo.g.icznych, powiatowy (miejski, dzielnicowy) , bądź por
towy inspektor sanitarny może za zgodą wojewódźkiego 
inspektor a, sanitarnego zarządzić badania na nosicielstw.o 
osó'b nie wymienionych w rozporządzeniu. 

§ .9. ,. Kierownikzaktadu p-ra'cy, :w którym są Wykony wa
ne zagęcia .określone ' w § 4 ust. l, "lub. 'llpoważnion'a przez 
n iego osoba jest obowiązana: ' 

l) uslalłć wykaz' tych zajęć i przedsIawić do z,atwi'erdz~nia 
. vd:-aśctv.;emu ze wz~ę<łu ' na położenie ,zakladu powia to
wemu :(miejski'enm, dzielnicow'€mu) lub portowemu in_o 
IpE:'~torowi sanitarnemu, 

2) CZUW<lĆ n.ad terminowym z~łasumłem się do badań na 
nosicielstwo pracowników podlegających 1ym badaniom, 

3) okazywać organom nadzoru sanitarnego dukumenty do
tyczące badalI na nosicielstwo pracowników zak.ładu. 

§ 10. Powiatowi (miejscy, dz.i elnicowi) i portowi inspek
torzy sanI. .uni: 

1) prowadzą rejestr ' nosicieli z,amieszkałych na obszarze po-
wiatu (miasta, dzielnicy), ' . 

2) nadzoruj ą przeprowadzanie badall n'a nosicielstwo oraz 
przestrzeganie . środków higieny- osobistej, zaleconych w 
myśl § 3, 

3) powiadamiają zakład 'pracy o stwierdzeniu u pracownika 
nosici elstwa bądź 9 potrzebie przeprowadzenia u pracow

' nlka barl.anł;ana nosicielstwo. 

§ n. Zakłady , społeczne służby zdrowia wykonujące ba. 
dania na nosic1elstwo stwierdzają wynik badania odpowied
n im zaświadczeniem bądź - adnotacją w pracowniczej ksią
żeczce zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 

§ 12. ' Pracownicy podlegaj ący badaniom na nosicielstwo 
mają prawo do zwolnienia z pracy na czas ni ezbędny do 
zgłoszenia się na badanie i za czas takiego zwolnienia otrzy
mują wynagruozenie jak za urlop wy poczynkowy. 

§ 13. 1. Pracownik, co do którego stwie:idzon<>, że jest 
nosicielem, podlega niezwłocznemu odsunięciu od wYKonywa
n 'it!l. zajęcia oŁreśłonego w § -4 ust. 1. Pracownika takiego na
leży '%:atru<inić ,przvzdjęciach, które wedłuw orzeczenia inspek
tora sanitarnego . może wykonywać osoba będąca nosicielem. 

2. J~eLi zmiana zajęc1a i(USt. ł) 'poł.ączona jest ze unia
n" istotnych warunków umowy ,o pr8c~, apracow.ni): nie 
wyr«ża r.gotiy na taką zmianę, .. tak.-ie je7lełi zatrud'uienie 
lUaCGw,nika w ~allymzaldadzie pracy prz:ym:nychzajęciadl 
rue Oe:sł mo,żliw'e.zak.ład pracy powin,iest zgodnie :z ohowi4zu
j.cpni , pnzepisami .rozwi~ać um-owęo pra<1ę łubstn-sunek 
~bowy. 

§ 14. Przepisy rozporządzen i a stosuje się odpowiednio 
do osób wykonujących ząjęcia okreś lone w § 4 ust. 1 w cha
rakterze uczniów szkół zawodowych odbywających praktycz
>llią 'l1la'H+:oę ·ó';ftWOO'li wz.akł4dadl p.r.a,cy iuow w.arsllt«t.a<:h 'Su.o:l
uycm, 'ci>:łoID.Iików .sp6tdziełni pTaoey, rolniczych spółdzielni pro- -
.oLlkqrjnycfl 'or.a'~ do ósób wykon:uj,ących t~zajędi6 na rachu
nek wia's'ny 1ub na nrchun-ek:członka rodziny. 

§ 15,. L Osoby o.b.owiązaue do p~ddilw,ania ,si~ badaniom 
na nosicielstwo n ie pqnoszą opłat za te badania. 
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_ 2. N?sicielom o ,'az osobom okre51onym w § 3 ust. 2 
skierowanym _ na badanie na nosicielstwo przez inspektora 
sanitarnego przysługuje, w razie przeprowadzania badań pOc 

za miejscem ie! zamieszkan .i i} 'bądź pracy, zwrot kosztów 
prze j,ndu według zasa,d dotyczących zwraca.nia. ubezp:ieczo
nym koszlów pr"" ''1 ] rl l j <io zakładów leczniczych. 

§ 16. Traci mGC rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
24 lipca 1950 r, w sp ra wie zapobiegania szerzeniu duru 
ltofZllsznego i durów rzekomych przez ich nosicieli (Dz. U. 
Nr 33, poz. 3(6) . ,/ " 

§ 17. Rozporządzeni e wchodzi w życie z dniem ogłoszenia-, 

Minister Zdrowia: w z. B. Kożusznik 
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OSWIADCZENie RZĄDOWE 

'. ź dnia 6 września 1958 r . 
, , 

w spra,:yie przystąpienia ;Argentyny; Czechosłowacji, Cejlonu_ i Japonii do Konwencji o zwalczalllu handlu ludźmi 
i ek.splQatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake'Success dnla2I marca 1950 r. 

~ t'odaje się niniejszym dowia~ómości, ze zgodnie z art. 23 . 
Konwe ncji w sprawiezwa\cżania". handlu ludźmi i eksploata
cji pros tytucji; otwartej do podpisu w . Lake', Successdnia 
21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, ' poz. 278), n~stępu
jące paĆlsl wa złożyły swoje d0kqmenty ' przystąpienia do , po-

Argentyna 
Ciechosłowacja 
Cejlon 
~aponi>a . 

- dnia' 15 fistopada "1957 r . ,. 
.-;- dn ia 14 marca 1958 . rJ 
- dni a iS 'kwielhia 1958 r. 
- dnia t inaj~ 195,H r. 

wyższej KonwenoJi: . . " 
( 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. WiIliewic7 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 
" ,/ 

z dnia 6 wrześni .. 1958 r. 

w. . sprawie ponownł'ąo stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji międzynarodowej o lin,lach 
ładun~owych, podpisanej~ Londynie dnia ·5 lipca 19.30 r. 

Pod!łjf' się ' niniejszym do w'iadomośd; · że dnia · ( 'marca' 
1958 r. Rląd Ni~m ; eckiej Republiki Demokratycznej , .PQwia' 
domił Rząd Brytyjski,' iż ponownie stosuje konwencję mię

dzynarodową o ' liniaoh ładunkowych, podpisaną w Londynie 
dnia 5 ,lipca ,1930 r. (Dz. U. ' z 1933 r. Nr 95, poz. 737). 

_ Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. -Winiewicl 
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'OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 września' 1958 r. 

o !\prosłowaniu i:)f~dU w ' rozpurzą'dt~niU ' JladyMini~łrów z dnia i!l cZerwca 1958 r· . . ~'s'PraWłe t~órżem;ł. f:.tnduizU . 
'akładowego na 'rok 1958 w ' pnedsi'f:biorsłw.ch . podległych Ministro~i Pnerilysłu $p~żywczego ' i ~kupu. 

Na podstawie arL 6. ust. li 3 ustawy z' d~ia 30 grudnia. 
1950 r. o wydawaniu Dziennika. Ustaw PolskIej Rzeczypospo
litej Ludowej i Dziennika Urzędowego Pols..l<.iej "Rzeczypospo
lite.j Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, 'Poz~ ' !ł24) . w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z ,dnia 13 czerwca 1958 r. w 
spraw~e tworzenia . fuńdus'ZU zakladowego na .rok 1958 w 
przedsięb iorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Spo, 

żywczego i Skupu (Dz. V. Nr 40, poz. 183) prostuje - się nil- '. 
stępujący błąd: 

'. w § 7' pkt 4 zamiast ,!,yrazów ,;wynik zaplanowany nll 

1957 r," powinny być 'wyrazy-"wynik zaplanowi;lny ria 1958 T." 
/ 
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