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i w inl'lym języku, ' jednak tylko w obrębie obszaru, 
na którym używanie danego języka jest dopuszczone 
stosownie do art. 2. ' 

Hrt. 7. Przepisy art. 2 - 5 nie dotyczą władz 
i urzędó\v zarządów kolei żelaznych oraz poczt, tele
grafów i telefonów. 

Jednakowoż w ustnem porozumiewaniu się z pu
blicznością, w szczególności przy kolejowych kasach 
biletowych oraz przy okienkach urzędów pocztowych, 
należy wedle potrzeby i możności dopuścić język 
macierzysty miejscowej ludności niepolskiej~ 

R.rt. 8. Prawo używania języka niemieckiego 
w stosunkach urzędowych na obszarze województw 
poznar'lskiego i pomorskiego uregulowane będzie 
odrębną ustawą. 

Hrt. 9. Wykonanie ustawy porucza się Preze
sowi Rady f\.\inistrów oraz interesowanym ministrom. 

flrt. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 1 paździ ernika 1924 r. Jednocześnie tracą 
moc obowi'ązującą przepisy, regulujące dotychczas 
sprawy, objęte przepisami niniejszej ustawy na obsza- . 
rze RzeczypospoHtej Pol:;kiej, z wyjątkiem województw: 
śląskiego, poznańskiego i p.omorskiego. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. tliJbnel' 

725. 

Rozporządzenie Rady M.inistrów 
~ doia 2 lipca 1924 r. 

O państwowej pomocy lełtarskiej dla funkcjo
narjuszów, państwowych, sędziów i prokurato

'rów, ich rodzin oraz emerytów. 

Na zasadzie art. 10 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. N2 116 poz. 924), art. 6 
ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sę
dziów i prokuratorów (Dz. U. R. P. ]\f2 134 poz. 1107) 
oraz art. 43 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o za-, 
opatrzelJiu emerytalnem funkcjonarju szów państwo
wych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. 
N2 6 poz. 46) zarządza się co następl:lje: ' 

~ " § 1. . Państwowa pomoc lekarska przysługuje: 
1) funkcjonarjuszom par'lstwowym, wyszczegól

nionym wart. 1 ustawy z dnia 9 października 1923 r. 
(z wyjątkiem funkcjonarjuszów państwowych kolei 
żelaznych), tak mianowanym na stałe jak i do odwo
łan ia (prowizorycznym),' jak również przeniesionym 
w stan nieczynny\\(zględnie w stan rozporządzalno!:ici; 

2) sędziom i prokuratorom; 
'3) praktykantom VI służbie administracyjnej oraz 

kandydatom na stanowiska sędziowskie; 
4) członkom rodzin osób, wymienionych pod 

1) do 3). 
Przez członków rodziny rozumie się osoby, wy

szczególnione wart. 4 ustawy z dn. 9 października 
1923 r., na które przysługuje prawo pobierania do
datku ekonomicznego. Wyłączeni są ci członkowie 

rodziny, którzy podlegają obowiązkoWi ubezpieczenia 
na wypadek choroby w myśl ustawy z dn. 19 maja 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 44 poz. 272); 

5) emerytowanym funkcjonarjuszom państwo
wym, którzy przeniesieni zostali w stan spoczynku 
po dniu 1 października 1923 r. z powodu niezdol
ności do służby, przekroczonego wieku lub uzyskania 
prawa do pełnego uposażenia emerytalnego. Wyłą
czeni są od pomocy lekarskiej emeryci, któr'zy z ty
tułu swego zatrudnienia podlegają obowiązkowi ubez
pieczenia na wypadek choroby w myśl ustawy 
z dn. 19 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. N5! 44 poz. 272). 

§ 2. Państwowa pomoc lekarska obejmuje: 
1) poradę lekarską, ' do której nl'lleżą również 

naj niezbędniejsze zabiegi chirurgiczne, zabiegi IN za
kresie chorób gardła, oczu, 'nosa, uszu i inne, za· 
biegi ginekologiczne, c.hirurgiczno-akuszeryjne, den· 
tystyczne (leczenie i usuwanie zębów oraz plombo
wanie najtańszym materj.ałem), pomoc położnicza ; 

2) dostarczanie niezbęqnych lekarstw i środków 
opatrunkowych za opłatą 25°/0 ich ceny; odnośnie 
do osób ' wymienionych w § 1 pod 1) do 3) dosta r
czanie w wyjątkowych wypadkach okularów (służą
cych do pOtJrawienia refrakcji) i pasków przepukli
nowych za opłatą 25% ich ceny; 

3) leczenie w szpitalach za opłatą 25% taksy 
szpitalnej; , 

4) odnośnie q,o osób, wymienionych w § t pod 
1)-3) i 5), kąpiele i zabiegi balneoterapeutyczne za 
pół ceny w państwowych zakładach zdrojowych; 

5) odnośnie 90 osób wymienionych VI § 1 pod 
1)-4) w wyjątkowych wypadkach zapomogi pienięż

. ne na leczenie w uzdrowiskach. 

§ 3. Pomocy lekarskiej udzielają lekarze urzę- ' 
dowi wzg lędnie lekarze (denty~ci. położne) przez Wła-
dze ' umówieni. .-

§ 4. ' Pomoc lekarska udzielana będzie na pod
'stawie ."karty porady ", wydawanej przez bezpośred
nią władzę służbową funkcjonarjusza, za opłatą ma
nipulacyjną w wysokości 50 groszy. W wypadkach 
nagłych pomoc ' może być udzielona bez prz,edsta
wienia karty porady, która jednak musi być dostar-

} czona lekarzowi najpóźniej dnia następnego. 
Na żądanie lekarza chory winien przedstawić 

legitymację urzędniczą (służbową) względnie dowód 
osobisty. 

§ 5. Porady lekarskie udzielane bywają w miej' 
scu wyznaczonem w pewnych zgóry oznaq onych 
godzinach; jedynie obłożnie chorych odwiedza lekarz 
w ich mieszkaniu. Pomoc winna być udzielona za· 
sadniczo w dniu wezwania, a w wypadkach ciężkich 
beZfwłocznie. , 

W wypadkach nagłych, . o ile przybycie lekarza 
urzędowego ~zględnie , umówionego jest niemożli
we, można wezwać lekarza prywatnego. Koszty w tym 
przypadku (jedynie za pie rwsią wizytę) ponosi Ska rb 
Państwa, według taryfy przyjętej dla miejscowych 
iekarzy, po sprawdzeniu rachunku przez lekarza uru:
do we go. 

W razie koniecznej potrzeby mogą lekarze urzę
dowi względnie umówieni, kierować chórych do leka
rZa specjalisty (u:nówionego); do lekarza specjalisty 
zamiejscowego może kierować tylko lekarz Llrzt::dowy. 
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§ 6. Pdy zapisywaniu lekarstw i śroGkó\v opat- prywatnym. Koszty porodu w zakladzie prywatnym 
runkowych lekarz Wll1len kierować się ·zasadami będą zwracane w wysokości 75% ta'ksy szpitalnej 
oszczędności bez szkody dla celu terapeutycznego. tej kiasy, która danej osobie przysługuje w myśl 

Lekarstwa . i środki opatrunkowe wydaje się § 7 niniejszego rozporządzenia. 
w aptekach rządowych lub w aptekach ;umówionych, . Koszty porodu odbytego w mieszkaniu położ
tylko na podstawie recepty lub polecenia · lekarza mcy zwracti się VI wysokości 75% kosztów lO·dnio
państwowej pomocy lekarskiej, ,za każdym razem od- we.go utrzymania w szpitalu według taksy tej klasy,. 
dziel nie wydanego. ktora przysługuje danej osobie w myśl § 7 niniej-

Okulary i paski przepuklinowe zapisuje lekarz szego rozporządzenia . , 
urzędowy. 

, .Naświetlania, prześwietlania i analizy będą usku- § 11. Zezwolenia na korzy~tanie z kąpieli lub 
teczmane tylko na podstawie polecenia lekarza urzę- zabiegów balneoterapeutycznych za pół ceny w pań· 
dowego. stwawych zakładach zdrojowych będą udzielane na 

§
. podstawie zaświadczenia lekarza urzędowego stwier-

. 7. L~czenie szpitalne może mieć miejsce je- dzającego konieczność kąpieli względnie zabiegów 
dyme w szpitalu państwowym lub s<lmorządowym. oraz ich ilość . . 

Funkcjonarjuszom państwowym do X grupyupo-
sażenia włącznie, sędziom i prokuratorom, kandyda- § 12. Zapomogi na leczenie w uzdrowisku mo
tom na stanowiska sędziowskie, oraz członkom ro- gą być udzielane w wypadkach koniecznego leczenia 
dzi n !ych osób przysługuje leczenie i utrzymanie klimatycznego na podstawie świadectwa' leka rza u rzę
w ~zp ltalu we~ług klasy II, wszystkim innym funkcjo- dowego na okres kuracji nie dłuższy, niż trzy rn ie
narIuszom panstwowym oraz członkom ich rodzin siące. Wysokość zapomogi oblicza się według taksy 
według jdasy III. szpital nej tej klasy, która danej osobie przysługuje 

Praktykanci w służbie administracyj nej mają w myśl § 7 niniejszego rozporządzenia. Za podsta
prawo do leczenia i utrzymania według tej klasy, wę obliczenia służy taksa sZp'Halna w siedzibie urzę
~tóra w myśl powyższego postanowienia przywiązana du wojewódzkiego tego wojewód:i;twa, do którego 
Jest do grupy, według której pobierają uposażenie. chory ud aje się na kurację. 

Emerytowani . funkcjonarjusze państwowi otrzy- . Wypłata zapomogi następuje z reguły po po-
mują leczenie i utrzym.anie w szpitalu według tej wroCle chorego z uzdrowiska, na podstawie zaśw iad
klasy, która przysługiwała im w chwili przeniesienia czenia lekarza umówionego dla danego uzdrowiska 
w stan spoczynku. ' ' lub .lekar~a .Ul:zędowego o odbytej kuracji, p!');y po-

W razie użycia wyższej klasy, niż ta, która przy- damu dma Jej rozpoczęcia i ukończenia . . 
sługuje danej osobie, Skarb P~ństwa opłaca tylko W wypadkach niezbędnej konieczności może 
750/0 taksy szpitalnej klasy, należącej się po myśli ni- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Generalna Dy-

. niejszego paragrafu. , . rekcja Służby Zdrowia) na wniosek urzędu , któremu 
W wyjątkowych wypadkach może Ministerstwo dany funkcjonarjusz podlega, udzieli.ć zaliczki w wy

Spraw. Wcwnętrz~ych (Generalna Dyrekcja Służby , sokości, ~ieprzekraczającej 75% całkowitej kwoty 
ZdrOWia) przyznac zwrot kosztów lecze nia, przepro- przyznane] zapomogi, z tern, że funkcjonarjusz wi~ 
wadzonego w domu, lub w prywatnym zakładzie nien po odbytej kuracji udowodnić przeprowadzoną 
leczniczym, w wysokości, równej kosztom pOilOSZÓ-' kurację w sposób p,rzepisany w poprzednim ustępie. 
nytp przez Skarb Państwa przy umieszczeniu chore- § 13. Koszty , przejazdu lekarza do obłożnie 
go w szpitalu państwowym lub samorządowym. ' chorego oraz koszty przewiezienia obłożnie chorego 

§ 8. Umieszczenie chórego w szpital u nastę- do lekarza lub szpitala pokrywa Skarb Państwa. 
puje na zlecenie lekarza urzędowego względnie umó- Za przewiezienie chorego pozamiejscowego do 
wionego: lekarza ko:>zty pCdwody be,dą opłacane względnie 

. 1) w wypadku choroby zakaźnej; , zwracane VI wysokości ustalonych taks. O ile podróż 
2) w razie potrzeby zabiegu lekarskiego, które- od~yła się kolej~, będą zwróco'ne koszty podróży 

go wykonanie w domu chorego powoduje wyższe chorego stoSOWnie do klasy przysługującej mu na 
koszty, ariżeli utrzymanie i leczenie w szpitalu; . mocy jego karty legitymacyjnej. Koszty podróży le-

3) o ile chory nie posiada w domu należytej opieki; karza będą zwracane stosownie do umowy . . 
4) w wypadkach, kiedy opieka szpitalna jest Postanowienia niniejszego § nie mają zastoso-

niezbędnie potrzebna. ' wania do emerytów. ' 

§ 9. Leczenie i utrzymanie w szpitalu , państy,ro
wym i samorządowym może trwać odnośnie do osób, 
wyrnienion,ych w § 1 pod 1) - 3) i 5) najdłużej pół 
roku, odnośnieclo członków rodzin najd/użej trzy 
mies i ące w ciągu roku kalendarZOWego. , 

.§ 10. Pomoc położnicza udziel ana bywa w miesz
kaniu położnicy, względnie w' państwowym lub sa
morządowym szpitalu lub zakładzie położniczyrc'l. 

W braku miejsca w szpitalu lub nld;;;dzie, albo . 
w razie groźnego Xtanu położnicy, uniernożliwi ajqce
go przewiezienie ,jej tam bez szkody dla zdrowia; 
pomoc położnicza może być udzielona w zek/adzie 

.' 

§ 14. Opłaty, przewidziane w § 2 i 4 oraz 
ograniczenie czasu leczenia w szpitalu, przewidziane 
VI § 9, nie mają zastosowania, gdy pomoc lekarska 
następuje wskutek nieszczęśliwego wypadku, dozna-
nego w czasie lub wskutek pełnienia służby. . 

§ 15. J eżeli zostanie stwierdzone, że wezwanie ' 
dp choręgo było nie uzasadnione, dany funkcjonarjusz 
obowiązany będzie zapłacić honorarjum lekarza w wy
sokości przyjGtej zasadniczo dla 'lekarzy miej scowych~ 
jakoteż i inne koszty z wizytą lekarską połączone; 

§ 16. Zorganizowanie pomocy lekarskiej we
dług zasad, ustalonych w niniejszem rozporządzeniu; 

/' 
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, 
przeprowadzi f\'ini sterstwo Spraw Wewnętrznych (Ge
ner~lna Dyrekcja Służby Zdrowia), biorąc pod uwa
gę potrzeby i warunki pracy w poszczególnych dzia-
łach służby państwowej. I 
, Odnośne zarządzenia organizacyjne wydane bę-
dą w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu. 

§ 17. Pomoc lekarska, unormowana niniejs?em 
rozpo rządzeniem, przysługuje osobom wymienionym 
w § 1 również w wypadku, gdy pełnią służbę względ
nie mieszkają n'a obszarze W. M. Gdańska . ' 

§ 18. Rozporz'Cjdzenie nitlie<jsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . Z dniem tym tracą moc 
obowiązującą wszelkie przepisy, dotyczące pomocy 
lekarskiej dla osób, obj ętych niniejszem rozporzą
dzeniem. 

Prezes Rady Ministrów _ 
i Minister Skarbu: W. Ordbski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. łWbner 

726. . / 
Rozporządzenie Rady flflinistrów 

z dnia 19 sierpnia 1924 r. 

w przedmiocie u stalenia na miesiąc wrzeSlen 
1924 r .. mnoinej dla określania uposażenia fun

kcjonarjuszów państwowych i wojsl{a. 

Na mocy art. 5 , ustawy z dnia 9 października 
1923 r. o uposażeniu

l 

funkcjonarjuszów państwowych 
i wojska (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924) zarządza się 
co następuje: 

I 

§ 1. Na miesiąc wrzesień 1924 r. ustanawia~się 
mn9żną w wysokości 0.35 złotych polskich. 

) 

§ 2. Rozporządzenie nini ejsze wchodzi w życie ( 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady f\' inistró'W 
i Minister Skarbu: W. Grabski , 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnel' 

727. 
()zporządzenie M.inistrów Skarbu oraz 

Przemysłu i Handlu 
, z dnia 6 sierpnia 1924 r. 

w sprawie <7zęściowej zmiany artykułu l-go 
rozporządzenia o taryfie celnej. 

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwcly Rady Ministrów 
Z ,. dnia 26 maja " 1919 r. zarządza się co następuje: 

§ 1. ' Ustęp pierwszy artykułu 1 iOzporzą
dzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Hand lu 
z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. N2 51 poz. 314) 
otrzymuje następujące brzmienie: 

.. Każdy towar, wprowadzony do obszaru celnego 
RzeczYP9spo!itej Polskiej, podlega opłac ie celnej we
dług obowiązującej taryfy, o ile w niej nie zazna· 

, .. 
czono wyraźnie, źe jest wolny od cła . Towary wy
wożone z obszaru celnego wolne są od cła, o ile cło 
wywozowe na te towary nie jest w taryfie ' wyraźnie 
ustanowione. 

§ 2. R~ZDorządzenie niniejsze wchodzi w żyCie 
z dniem ogłosz'e nia, ' 

Kierownik f.'\inisterstwa Skarbu: C. KIC1l'ner 

Minister Przemysłu Handlu: Józef Kiedl'Oń 

728. 
I 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i rIa1l41u 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

z dnia 8 sierpnia 1924 r. 

o wy.sakości opłat za dozór kotłów parowych, 
należących do właścicieli prywatAlych, zlecony 
przez władze par'tstwowe Stowarzyszeniu do-

zoru kotłów· w Poznaniu. 

Na mocy a rt. 4 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. 
o nadzorze nad kotłami parowem i (Dz. U. R. P. N250 
poz. 303) zarzc;dza się co nastE:puje: 

, 
§ 1. Opłaty roczne za dozór I<otłów należą

cych do właścicieli prywatnych, oraz kotłów dzierża
wionych od władz państwowych przez osoby pry
watne VI wypadkach, gdy właściciel lub dzierżawca 
nie są członkami Stowarzyszenia dozoru kotłów 
w Poznaniu', a Stowarzyszenie wykonywa dozór na 
zasadzie zlecenia władz państwowych, ustala się w na
stępującej wysokości od każdego kotła: 

. przy powierzchni ogrzewalnej do 2 m 2 . ' . • 30 zł. 
.. " " ponad 2 m 2 do 20 m~ 40" 
" " ,,20 rn~ " 50 m 2 50" 
" " "" 50m2 

.. 100m2 55" 
" " '"" 1 00 01

2 
'" 200 .01

2 65" 
OJ " ".. 200 m 2 za każ-

de dalsze 100 m 2 lub ich część ' 10 " 

§ 2. Rozporządzenie nin iejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie uchyla się roz
porządzen ie z dnia 6 kwietnia 1923 r. (Dz., U. R. P. 
N2 43, poz. 294) oraz z dnia 2 kwietnia 1924 r. (Dz. 
U. R. P. N2 32, poz. 332). 

Minister ~rzemysłu i Handlu: Józef Kiedl'oń 
Kierownik Mińisterstwa Skarbu: ~. K/al'nel' 

729. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 

z dnia 22 sierpnia 1924 r. 

o wysokości opłat , pobieranyc.h przez stowa
rzyszen ie dozoru h:otłów w Poznaniu za spraw

dzanie urządzeń wymagających dozoru. , 

Na postawie § 4 ustawy z d. 8 lipca. 1905 r. 
(Zbiór ustaw pruskich str. 317) zarządza się co na
~t~puj e: 

§ 1. Za dozór niżej wymienionycl:> '''ządzeń 
ustala się opłaty w złotych w wysokości~ 

, . 

/ 


