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Zastępca Prezesa musi odpowiadać warunkom

B.

Cennik wyrobów specjalnych.

()kreślonym

w § 76 statutu Banku.
;
Zastępca Prezesa wchodzi w razie nieobecności Prezesa w jego prawa i obowiązk i. Prezes Banku mo>że mu n-adto przekazywać część swoich czynności.
•
Zastępca P ezesa otrzymuje stałe up'osażenie
z funduszów Banku ustalone przez Ministra Skarbu na wniosek R<ł!dy Nadzorc zej, za udział zaś w posiedzeniach Rady nie otrzymuje >o sobnego wynagrodzenia."

4.

Przepisy §§ 1 i 2 niniejszego rozporządze
nia mają zastooowanie przy ustalaniu podziału czystego zysku Banku Gospodarstwa Krajowego osią
gniętego w 1928 r.

§

§ S. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
cie z dniem ogł>oszenia.

W ży

Kierownik Ministerstwa Skarbu. : Ignacy Matuszewski
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Sprze daż cygarr- na sztuki jest dozwolona tylko
z opakowań zasadniczych i większych ·o d zasadniczych.
Sprzedaż cygar w opakowaniach mniejszych
od za>sadniczych jest dozwolona tylko całemi opakowa~ami.
.

§ 2. Roz'Porządzenie niniejsze wcIiodzi w t.yde z dniem ogłoszenia.

335.
ROZPORZĄDZENIE

Kierownik Mi?isterstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

MINISTRA SKARBU

z dnia 6 maja 1929 r.

w sprawie ustanowienia cen ' detalicznej

sprzedaży

cygar w mniejszych opakowaniach.

ROZPORZĄDZENIE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca
1922 r.o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47,
poz. 409) zarządzam co następuje:

§ i. Ceny detalicznej sprzedaży cygar uzależ
nia się o-d wielkości opakowania. W związku z tern
ustanawia się następujące ceny detalicznej sprzedaży cygia r:

A.

Cennik wyrobów taryfy ogólnej.
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Sprzedaż cygar na sztuki jest dozwolona tylko
opakowań zasadniczych i większych od zasadni-

czych.

Sprzedaż cygar w opakowaniach mniejszych od
zasadniczych jest dozwolona tylko całemi opakowaniami.

,

336.
MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 15 maja 1929 r.

o taksie aptekarskiej.
Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P.P. P.
Nr. 63, poz. 371); art. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 1923r. w przedmiocie zniesie~a Ministerstwa
Zdrowia Publicznego (Dz. U. R . P. Nr. 131, poz. 10(0);
§ 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nt. 9, poź. 86),
§ 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 gr~d-:
nia 1906 r. (austr. Dz. U. P . z r. 1907 Nr. 5), ad ...380
rosyjskiej ustawy lekarskiej (r os. Zhiór pr,a w t. XIII;
wyd. z 1905 r.), oraz § 80 niemieckiej u.staWy prźe
mysłowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Właściciele , dzierżawcy lub odpowiedzialni kie,r o>w nicy aptek publicznY·c h iddtn8wych
z prawem sprzedaży lekarstw mogą za prace pdt
recepturze pobierać ceny maksymalrie, usta:nowio~
ne w .załączniku do Iiiniejszego rozporządzenia.
§ 2•. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w t.ycie z dniem 5 czerWca 1929 r. Jednocześnie traci
moc obowiązującą .rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 4 marca 1924 r. W ptzednii6cie
taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poź . 267).
M.inister Spraw WewnętriJnych: Sławoj, SkłacJkI:JiiJdi

Nr. 38.

Dzienrtik Ustaw. Poz. 336.
Załącznik do
rozp. Ministra Spraw VI ewnętrznych z dn.
15 maja 1929 r. (poz. 336).

Taksa za

p~acę przy recepturze.
(Tcixa labótilm).

.G~osze

1. Za odważenie według recepty środków
leczniczych, o ile nie pohiera się opła
ty, wynikającej z następnych pozycyj,
z wyjątkiem 18 i 19, bez względu na
ilość

15

2. Za zmieszanie cieczy w ilości, nieprzekraczającej 500 gnmów wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i ilości
składników

Za każdą na'stępną ilo'ść, nieprze,kraczającą 500 gramów
3. Za rozpuszczenie w cieczy a również
za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiek bądź środ
ków leczniczych, oraz roztarcie z nią
niero~puszczalnych
substancyj
bez
względu na ich liczbę i ilość, gdy ogól:na waga płynu nie przekracza 500 grakażdą następną ilo'ść,
kracz,ającą 500 gramów

5

W

m~

Za

40

nieprze-

4. Za napary, odwary, odwaro-napary,
wysycania' (saturationes),
zawiesiny
(ernulsiones) , zawIesmo - napary, powid,ełka i gala.retki, bez względu na
, lic,zbę i ilość wchodzących w nie skład
riików, gdy ogólha waga lekarstwa
,h ie p:rzekra,c za 500 gramów
Za każdą następną ilość, nieprzekraczaj ącą 500 gramów
Za rozpu szczenie w nich albo rozpuszczenie ze zmieSzaniem jakichkolw.rek bądź środków, bez względu na ich
liczbę i ilość, a także ogólną wagę
Zadodariie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek bądź składników, bez
względu na ich ilość i liczbę, a także
wagę

rozważanie płynów na dozy, za
ka~ dą
~
Za na,pełnienie (z zatopieniem, steryiiza'cją i rozważeniem) szklanych am-

5
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5. Za

6.

pdek:
za pierwsze trzy
za każdą następną
7. Za sterylizację cieczy (nie w ampuł
kach), -lub innych lekatstw, bez względu
na ilość
8. Za przyrządze,nie plastra lub maści z
dwóch lub kilku środków w ilości, nie'prżekraczającej 250 gramów
Za każde następne 250 gramów
9. Za rozwa żenie maści na dozy, nie przekriicżające 5 gramów, za każdą
.
Powyże.j 5 g,r amów za kaŻidą li ~_ "

Grosze

10. a) Za pokrajanie lub sproszkowanie na
ogrubhy pr,oszek wszelkich środków
leczniczych, o ile nie są w tej , po" staci podane w taksie, za .ilości
włącznie do 100 gramów za każde
10 gramów
Powyźej 100 gramów za każde następne 100 gramów.
.
.
.
h) Za sproszkowanie na proszek suhteIny (pulvis 5ubtilissirn.us) za każde
5 gramów
Powyżej 100 gramów za każde 100
gramów
W szystkie środki lecznicze dla zwie,rząt domowych, pnepisane w ilośCi od
400 gramów, wJdawać i oceniać rtależJ,
jako prosze,k ogr ubny (grosBus), o ile nie
zapisano "pulvis subtili,ssirtlus"
11. 'a) Za zmiesza'nie wszelk iego r'o dzajh
ziół, w ilości, nieprzekraczającej sOO
gramów
Za każdą następną ilość, meprżekraczajqcą 250 gramów .
b) Za zmieszanie ogrubnych lub subtelnych proszków, w ilości, nieprzekraczaj ącej 500 gramów .
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 100 gramów
12. a) Za rozważenie ziół, jak rowmez
ogrubnych lub suhtelnych proszków
i wSJpanie do woreczka, papierowej
lub woskowanej kapsułki wraz z należnością za woreczek lub kapsułkę, za: każdą dozę
h) Przy odręcznej sp r ze daży za każdą
doze
'
c) Za ~ozw,aże'llie ich i wsypanie do
opłatka łącznie z naleźt10ścią za
,opłatek , za każdą dozę
d) P rzy odręcznej sprzedaży, za każdą dozę
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13. a) Za przygotowanie masy pigułko
wej łącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki:
za pierwsze 30 pigułek
za każde następne 30 pigUłek po
1. Pigułki o wadze ponad 0,6 grama liczą się, jak "boli".
II, Za przesypanie pigułek należy
pobierać podaną w taksie cenę
użytego w tym celu proszku.
Liczyć należy nie więcej, niż 2
gramy na każde 30 pigułek . Jeżeli w recepcie nie wskazano
proszku do przesypania. to stosować należy proszek widłaku
(Lycopodium) .
b) Za pokrycie pigułek kolodjonem, za
każde 30 pigułek
cl Za pokrycie pi gułek bCl.lsamem tolutańskim, za każde 30 pi gułek
d) Za pokrycie pigLiłek srebrem, za
każde 30 pigułek
•
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Grosze

e) Za pokrycie pigułek cukrem, żela
tyną, karukiem, keratyną, za każde
30 pigułek
.
.
Przy powyższych robotach jest wliczona cena użytego materjału.
14. Za przygotowanie masy i podzielenie
jej na bolusy (boli), pastylki (rotulae,
trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi
robotami, do 5 sztuk
Powyżej S, za każdą sztuk ę .
15. Za: r,obotę prasowany ch tabletek (tabl.
compress.) i za pastylki gumowe (past.
gummosi) z wszelkiemi rękoczynami do
20 sztuk
Powyżej 20 sztuk za każdą
16. Za przygotowanie i p odzielenie czopków (suppositori a) i gałek (globuli) z
wszelkiemi rękoczynami, za każdą
sztukę

Grosze

1.00

80
5

1.00
l

25

17. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile
ono jest niezbędne, pla stra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80
cm. kw . łącz nie z płótnem .
Za każde następne 20 cm. kw.
Za użyty sparadrap oblicza się według
taksy za materjały.
Przy smarowaniu zwykłego plaslra oblicza się 20 cm. kw. 3 gramy masy, a przy cienko posmuJ)owanym plastrze 1,5 grama.
Jeżeli ilość plastra nie jest wskazana, a oznac zo na je,st tylko jego wielkość, to opłatę za zużyty plaster oblicza się według poniż szej tablicy:
cm.
ł-<.::w.

80
5

.

.

5

1,00

10

5

OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dni a 23 kwietnia 1929 r'.
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Izwykł. Icienko

.

18. Za wydanie i owinięcie lekarst wa,
przygotowanego według recepty wraz
z sygnaturą, zawierającą odpis recepty, kartką do jej przy klejania oraz korkiem
Za opieczętowanie lekarstwa wraz
z mate,rjałami do tego niezbędnemi
19. Za każdą jednorazową ekspedycję nocną, t. j. od chwili zamknięcia apteki do
chwili otwarcia, bez względu na to , z
jakiej lic zby przedmiotów ekspedycja
się składa, wolno doliczać
Za ekspedycję lekarstw według recept, oznaczonych przez lekar za dopiskiem "cito" "statim", opłata dodatkowa nie może być pobierana,
20. Za napeł n i enie kapsułek żelatynowych
jakimkolwiek
środkiem
lec zniczym
łącznie z na.leżnością za kapsułkę
21. Za wydanie lekarstwa w sprzedaży
odręcznej wraz z korkiem do flaszki lub
owiązaniem słoika i ka rtk ą do oznaczenia zaw a rt o~ci

w sprawie przystąpienia Związlru Socjalistycznych
Republik Rad do Konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej,
podpisanej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r.
Podaje się niniejszemdo wiadom 0ści, zgodnie
z komunikatem Rządu Finlandzkiego z dnia 9 lutego
r. b., że w dniu 9 lutego roku 1929 Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad zg łosił przyst ą pienie do
Konwencji Geodezyjnej B ałtyckiej, podpisanej w HeJsingforsie dnia 31 grudnia 1925 roku (Dz . U. R. P .
z 1928 r. Nr. 50, poz. 480) w myśl postanowień art. 10
wspomnianej Konwencji.
Minister ' Spraw Zagranicznych: August Zaleski

•

Warszawa.

Drukarnia

Państwowa.

Tłoczono

z polecenia Ministra

-------------Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130.

Sprawiedliwości.

46269 P

-------------------Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zl. Urzędy i instytucje państwowe
na 2 tYl!odnie przed rozpoczęciem każde"o kwartalu.
Reklamacje z powodu nieolrzyrnania poszcl,el!ólnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do wlaściwych
pOl:ztowych nie7",łoclnie po otrzymaniu Dastępnel!o kolejne"o numeru.
6 zl.

oplacają

Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej

u.rzędów

