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316. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

N!! 51. 

w przedmiocie wprowadzenia ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obo -
wiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. Ust. N!! 44 paz ... 

272) na terytorjum b. zaboru austrjackiego. 

Na mocy art. 102, 103 i 104 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiąz -
kowem ubezpie~zeniu na wypadek choroby postanawiam co następuje: 

F\rt. 1. Najpóźniej do 31 grudnia 1920 r. wszystkie terytorjalne kasy 
chorych t. j. powiatowe kasy chorych i miejskie kasy chorych, działających 
na terytorjum b. zaboru austrjackiego, winny dostosować swoje statuty do
ustl'lwy z 19 maja 1920 r. (Dz. Ust. N2 44 poz. 272) z dopuszczalnemi ograni-· 
czeniami, wymienionemi w następnych artykułach rozporządzenia niniejszego .. 

F\rt. 2. Jednocześnie z rozpoczęciem przez powiatowe względnie miej 
skie kasy chorych działalności na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1920 r. 
wszystkie nieterytorjalne kasy chorych tegoź okręgu (kasy chorych przy 
przedsiębiorstwach. przy budowach, korporacyjne . oddziały kas chorych w ka 
sach brackich, kasy ch o rych s towarzyszeń, zarejestrowane kasy zapomogowe
i t. p.) winny zawiesić swą działalność i przystąp i ć do likw idacji, a człon · 
kowie ich stają się człon Kami właściwych dla nich powiatowych względnie 
miejskich kas chorych. 

J eźeli jednak specj a lne warunki. w ja kich działają po wiatowe względ
nie miejskie kasy chorych, uniemożliwią natychmiastowe przejęci e c zł onków 
nieterytorjalhych kas chorych przez kasę chorych, działającą na zasadzie 
ustawy 19 maja 1920 r, to na wniosek powi atowej i wzgl ędnie mi ej;
s kiej kasy chorych Minister Pracy i Opieki Społecznej moźe najdale} 
na rok od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 19 maja 1920 r. odroczyć likwi~ 
dację A1iete rytorjalnych kas chorych jej okręgu i dozwolić na dalsze ubez -· 
pieczanie w nich tych grup podl egających ubezpieczeniu, które z kas nie:
terytorjalnych korzystały. 

I\rt. 3. Termi n ubez pieczenia robotn ikó w i pracowników ro lnych i leś ·· 
nych. sł użby do mowej o raz ch a łupni ków i osó b z n imi zatrudnionych mogą, 
powiatowe i m iejskie ka sy chorych za zgodą Minist ra Pracy i O pi eki Spo- · 
ł ecznej od su nąć najd a lej na 1 rok od dni a ogłosze n i a ustawy z dn . 19 m aja 
1920 r. J eże li jednak która ko lwiek z wyżej wymieni onych grup korzy sta ł a 
dotychczas z ubelpiecze nia na wypadek choro by w któ re jko lwiek z istn ie 
jących ka s chorych, to ubezpiecze ni e je j nie może doznać przerwy i wi nno 
być w dal sL:ym c iągu uskute czn ia ne przez wła ściwe dla n ich kasy chorych ... 

F\rt. 4. Term in wprowa dzenia świadczeń dla rodzin (art. 33 ust z dnia 
19 maja 1920 r. ) mogą powiatowe i miejskie kasy chorych za zgodą Mini·· 
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stra Pracy i Opieki Społecznej odsunąć najdalej na 1 rok od dnia ogłosze
nia ustawy z 19 maja 1920 r. nie naruszając jednak przez to praw czlonków 
tych kas chorych, które dotychczas takich świadczeń według statut6w s.vych 
udzielały. 

Rrt. 5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia jego' ogłoszenia. 

Warszawa, dnia 18 czerwca 1920 r. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
E. PePłowski 

317. 

ROZPORZł\DZENIE 

Ministra Zdrowia Publicznego 

w przedmiocie wyrobu i sprzedaży surowic i szczepionek leczni 
czych, zapobiegawczych i djagnostycznych, używanych w praktyce 

lekarskiej. 

Na mocy art. 2 p. 13 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 
1919 r. (Dz. Pr. P. P. N2 63, poz. 371) zarządzam co nast~puje: 

I\rt. 1. Wyrób surowic i szczepionek, używanych w praktyce lekar
skiej, zez wala si~ wyłącznie osobom, które otrzymają odpowiednią koncesję 
od Ministerstwa Zdrowia Publicznego. _ 

I\rt . 2. Warunki, .jakim powinny odpowiadać zakłady wyrobu surowic 
i szczepionek, okreś l i Ministerstwo Zdrowia Publicmego przy wydawaniu 
koncesji. W razie niezastosowania się do tych warunków, udzielona kon
cesja może być w każdym czasie cofnięta. 

I\rt. 3. Istniejące już zakłady wyrobu surowic i szczepionek powinny 
w przet:iągu dni 14 od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia złożyć:
w Ministerstwie Zdrowia Publicznego podania o udzielen ie im wymaganej 
wart. 1 koncesji. 

I\rt. 4. Zakłady wyrobu surowic i szczepionek podlegają kontroli pań 
stwowych władz sanitarnych. Kontrola ta bedzie prowadzona zgodnie c in
strukcją, wydaną przez Ministra Zdrowia Publicznego. 

I\rt. 5. Wyrób surowic i szczepionek w zakładach koncesjonowanych 
może być dopuszczony wyłącznie pod fachowem kierownictwem osób przez 
Minister stwo Zdrowia Pu blicznego na tem stanowi sku zatwiel dzonych, jako 
posi adających dostateczne kwal ifikacje moralne i fachowe. 

I\rt. 6. Wszystkie zakłady wyrobu surowic i szcze pionek obowiązane są 
prowadzić szczegółowe wykazy ilości wyprodukowan ych s urowic i szczepio
nek, ich rodzajow, oraz notować komu, w jakim czasie i w jakich ilościach 
były one odstąpione. 

I\rt. 7. Surowice i szczepionki mogą być wydawane z zakładu produ
kującego je, nie inaczej, jak po uprzedniem zbadaniu. Badanie surowic 


