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368. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WE
WNĘTRZNYCH I MIN1STRA PRACY I OPiEKI 

SPOŁECZNEJ 

7; dnia 15 maja ,1929 r. 

w sprawie ąpU!itu o.~ cen, Qznaczonych w taksie apte
karskiej za lek3ł'&twą, wydawane na koszt kas cho

~yc,h i wyd~wania tych le~a,rstw. 

Na tpocy art. 43 ustęp IV i art. 97 ustawy z dnia 
lI} malja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272) oraz 
art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarne-j 
z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P . Nr. 63, poz. 371), 
jak również na mocy art. 362 ros. ust. lek. (Zb. Pr. 
rO$. t. XIII wyd. 1905 r.), § ' 7 austr. ustawy z dn. 
18 'grudnia, 1906 r. (Austr. Dz. U. P. rok 1907, Nr. 5) 
i p. A § l rozdz. III pruskiego kr. rozporządzenia 
z dnia 11 października 1801 r. zarządza się CD na
stępuJę: 

§ 1. Za lekatlstwa, wydawa'ne na koszt kas 
chorych, działających na mocy ustawy z dnia 19 ma
ja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypa
dek choroby (Dz. U. R. P . Nr. 44, poz. 272), apteka
rze, d~ierżawcy lub odpowiedzialni kierownicy ap
tek z !prawem sprze-claży lekarstw, obowiązani są 
obliczać cenę według ogólnej taksy aptekarskiej 
względnie według zasad, wskazanych w ro zparzą
d~eniaćh, dotyczących taksy, i odliczać 25% od ceny 
lekarstw, przepisanych w formie recept, a 5 % od ce
ny środków leczniczych lub opatrunkowych,prze
p~anys? nie w formie recepty (sprzedaż odręczna). 

W tych miejscowościach (osiedlach), w któ
rychdana kasa chorych posiada wbsną aptekę, przy
gotowującą lekarstwa według recept lekarzy, wy
żej wymienione osoby mogą zamiast ws kazanych 
23~ odliczać tylko 5% od cen obowiązuj ącej taksy 
ruptekarskiej . 

'§~. Zarządy kas chorych , o ile nie płacą za 
lekarstwa i inne środki bezpośrednio przy ich po
bi~raniu, winny regulować rachunki w ciągu 15 dni 
od dnia podania ich przez ap teki, W razie re ~ ;.ll o
wania rachunków po tym terminie kasy chorych nie 
korzystają z ustępstw, o kreślonych w § 1 niniejs ze
go rozporządzenia. 

§ 3. Apteki publiczne obowiązane są sto
sownie do rozmiarów czynnoś ci posiadać dostatecz
ne zapasy środków leczniczych oraz śr odków opa
trunkowych i wydawać je na żądanie kas ch or ych 
z zachowaniem kolejności otrzymanych przez aptekę 
zamówień. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie ~ dniem ogłoszenia . 

Jednocześnie traci moc obowiązującą roz po
rządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1923 r. 
(Dz. U. I{. P. Nr. 61, poz. 448l. 

Minister Spraw W ewnętrznyc h : Sl awo j Ski ad kowski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : A. Prystor 

369. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 

z dnia 15 czerwca 1929 r. 

W sprawie zmiany zakresu terytorjalnegQ , działa
nia Q!uęgowych urzędów ubezpieczeń z siedzibą 

w Warszawie i Lwowie. 

Na podstawie art. 98 i 102 ustawy z dnia 19 ma .. 
ja 1920 r . o obowiązkowem ubezpie,czeniu na wypa
dek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272) z?-rzą
dzam co następuje: 

§ 1. Obszar województwa wołyńskiego, p,r~y
łączony rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 3 września 1924 r. (Dz. U. R. p, 
Nr. 80J poz. 780) do zakresu terytorjalnego działania 
okręgowego urzędu ube Zipieczeń we Lwowie, wy
łącza się z tego. zakresu i przyłącza do zakresu te
rytorjalnego działania okręgowego urzędu ubezpie
czeń w Warszawie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 'Ż,y
cie z dniem 1 lipca 1929 r. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysłor 

370. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW 

z dnia 21 czerwca 1929 r. 

w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. 

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. 
o poc zcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, 
poz.. 584), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. 
P . Nr. 38, poz, 378), oraz art. 2 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. 
\v spra wie ustanowier!ia urzędu Ministra Poczt i Te
le :,; rafó w (Dz . U. R. P . Nr. 5, poz. 26) zarządzam co 
na stępuje: 

§ 1. \XI taryfie pocztowej, ogłoszonej jako za
h~cznik do rozporządzenia lVlinistra Poczt i Telegra
fów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, 
poz. 181) wprowadza się następujące uzupełnienie: 

' Rozdział "Należytości dodatkowe" uzupełnia 
się przez doda nie nO\'iej pozycji : 

,,37) Opłata ryczałtowa za pisma sądowe 
w ' spra wac h karnych jako przesyłki polecone za 
zwrot n.em poś wiadczeniem odbioru, dla adresatów 
w siedzib ie sądu wysyłającego, za przesyłkę bez 
wzglę du na wagę, za polecenie i za zwrotne poświad
czenie odbioru 60 gr." 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1929 r. 

Minister Poczt i Telegrafó w: Boerner 




