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364. 

ROZPORZf\DZENIE RF\DY -MINISTRÓW 
z dnia 15 li pca 1920 roku 

993 

w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzieln icy Pruskiej do wyda
wania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych: 

W myśl rozporządzenia Rady O b-ro ny Pa ństwa l dnia 14 lipca 1920 
w przedmiocie wprowadzenia us tawy l dn ia 25 lipca 1919 r. na obsza r 
b. dzielnicy p ruskiej i art. 1 ust. 1 ustawy l dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Pr. 
N!l 61 poz. 364) w przedm ioc ie zapewnien ia bezpiec ze ństwa Państwa i utrzy
mania porządku publicznego w cz asie wojny Rada Ministrów upoważni a ni
niejslem Ministra b. Dzi e lni cy Pruskiej na okres 3-ch miesięcy od dnia 15 
lipca 1920 r. do dnia 15 pażd zi ernika1920 r. do wydawania na całym obsza
rz e b . dzielnicy p ru skiej za rządzeń wyjątkowych, ogranic zających praWd oby· 
watelskie, przewidziane wart. 2. tejże ustawy. 

Pre zydent Ministrów: 
11'. (~rrzbsl.'i 

Kie rownik Ministerstwa 
b. Dzielnicy Pruskiej: 

11/. K uc/w; ski 

365. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministra Zdrowia Publicznego 

w przedmiode urzędowych świadectw zdrowia. 

Na mocy art. 2 p . 24 zasadni czej ustawy sanitarnej l dnia 19 lipca 
1919 roku (Dz. Pr. P. P. N!l 63 poz. 371) zarządzam, co następ uje: 

flrt. 1. Wydawani e urzędowych świadectw zdrowia nJleży do obo
wiązków pań stwowych urzędów administracyjnych I instancji. 

flrt. 2. Urzędowe ś wiadectwa zdrowia mogą być wydawane również 
przez państwowe urzędy administracyjne II ins tancji. 

F\rt. 3. Na pisemne żądanie wszelkich władz państwow ych urzędy 
wart. 1 niniejszego rozpórządzenia wymien ione o bowią zane są wyd ćrNać 
wszelkie urzę dowe świadectwa zdrowia bezpłatnie, przesyłając j~ bezpo
średnio do t ej władzy. która wydania świ adectwa zażądała. 

flrt. 4. Na prośbę osób zainteresowanych urzędy wymienione VI art . 1 
są obowiązane, a u rzędy wym ienione wart. 2 mogą wydawać wSlelk ie 
u rzędowe świadectwa zdrowia, jeże li świadectwa te m:lją być przedtożon e 
~ładzom państwowym z o bo"Viiązkowem oznacleniem w tych świadect Nach 
celu, _na jaki były wystawione. . 

Sw iadectwa powyższe u , z ę dy wydają badanym za pobra nie m na ko
rzyść lekarza badającego 20 mK., j eżeli zaintere sowany zglasla się do urzędu 
i 30 mk., z dodaniem kosztów prlejazdu, jeźe li I ~ ' \arz u rzęd u dla wfda nia 
św ia dectwa musi odwiedzi~ zainteresowanego. 
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I\rt. 5. W razach, kiEdy dla wydania urzędowego świadectwa zdrowia 
konieczńem byleby dokonanie badan ia przez specjalistę, urząd winien ' 
oświadczyć o tE m na p iśmie władzy, która żądała wydania świadectwa 
(art. 3) względnie osobie zainteresowanej (art . 4). 

. I\rt. 6. Wzbronionem jest wydawanie urzędowych świadectw zdrowia 
osobom, podlegającym poborowi wojskowemu, lub będącym w czynnej służbie 
wojskowej, o ile świadectw a te mają być przedłożone władzom poborowym , 
lub wojskowym bez ż r, dania ze strony tych władz. . 

I\rt. 7. Rozpor ządzenie nin iejsze nie dotyczy urzędowych świadectw 
zdrowia dla kandydatów do służby państwowej oraz dla osób, pozostających 
na służbie państwowej, a zgłaszających się dla zbadania celem: a) otrzy
mania urlopu z powodu choroby, b) przyznania emerytury, c) przyznania 
odszkodowania z powodu utraty zdrowia podczas lub z powodu pełnienia 
obowiązków służbowych, d) reaktywowania do służby po spensjonowaniu. 

I\rt. 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a 
obowiązuje na obszarze b. zaboru rosyjskiego i Małopolski . 

Warszawa, dn. 1 lipca 1920 r. 

Minister Zdrowia Publicznego : 
w z. rv Chodźko 

366. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministra Kolei Żelaznych 
co do zawieszenia na kolejach okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego 

odpowiedzialności za całość przesyłek. 

Na mocy d ekretu z dn ia 7 lutego 1919 (Dziennik Praw Nr. 14) kon 
stytucyjnie zatwierdzonego w d n_ 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr- 82) 
i -w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu n i
niejszem zarządzam, co następuje: 

Od dnia 20 lipca r. b. na kolejach Okręgów Wileńskiego i Rów ień
skiego zawiesza się czasowo dzialan ie następujących artykułów Przepisów 
Przewozowych: 

Rrt. 35 o odpowiedzialności za przewożony bagaż, art. 43 o odpowie
dzialności za przesył ki nadzwyczajne, art. 84 o odpowiedzialności za zagi
nięcie, brak wagi lub uszkodzenie przesyłek towarowych, i art. 88, ustala
jący wysokość odszkodowa nia za zaginięcie, brak, albo L1szkodzenienie prze
syłek. 

WarSljWa, <lIl ia 15 li pca 1920 r. 

Min :ste r Kolei l e lawych: 
K. Bartc! 


