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Kiihn 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 marca 1932 r. '. ~._ ' 

ó państwowej pOmocy lekarskiej dla " f~kcjón~rju
szówpaństwowych, sędziów i prokuratorów,,, człon

ków ich rodzin, oraz emerytów • . 

Na podstawie art.lQustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjus~ówpaI!~two
wychi wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116,po:?: . . 924),Ar!, 6 
ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażęIlh~i s<!
dziów w , sądownictwie powszechnem j adm,i.ęistra
cyjnem oraz; prokuratorów (Dz. U. , Ę, ~·" Nrł:)34, 
poz .. 1107), oraz art. 43 ustawy z d~ią\ 11 ·-grridnia 
1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnemfuIlkcion~rju
szów .. państwowych i zawodowych woj~kowy.ch (Dz. 
U. R. P. z 1931 r. Nr. 42, poz. 380) zarządzą się CI) na-
stępuje: . 

§ 1. Państwowa pomoc lekarska! przy'sł,~g,uje: 
1) funkcjonarjuszom państwowyin, wyszcze

gólnionym w. art. 1 ustawy z dnia 9 paźdZiiernika 
1923 r.o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych 
i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 9l2~h -Łąk mia
nowanym na stałe, jak i do odwołania (prowizorycz
nym), jak również przeniesionym w stan nieczynny, 

względnie w stan rozporządzalności, z wyjątkiem 
funkcjonarjuszów państwowych, podlegających Mi
nistrowi K01p.1JJlikacji j 

2) sędziom, prokuratorom i asesorom sądowym; 
3) praktykantom wsłilżbie administracyjnej, 

oraz aplikańtonl.:·~ądowymj ' 
4) nauqycielom, instruktorom i praktykantom 

publicznych ludowych szkół rolniczych, pozostają-
cym na etaciePaństwaj . 

5) emerytowanym funkcjonarjuszom państwo.
wym polskim, przeniesionym w stan spoczynku z po
Vlodu trwałej niezdolności do służby, przekroczone~ 
go wieku lub uz;yskania prawa do pełnego uposaże
nia emerytalnego, tudzież tym emerytom, którzy zo.
stali zwolnieni ze służby państwowej na innej zasa
dzie, ale w chwili zwolnienia mieli nabyte prawo do 
pełnego uposażenia emerytalnego-, albo przekroczyli 
60 lat życia; bądź też istniała co do nich podstawa 
w formie orzeczenia lekarskiego do przeniesienia 
w stan spoczynku z powodu trwałej niezdolności do 
służby; wyłączeni są od pomocy lekarskiej emeryci, 
którzy otrzymują uposażenie emerytalne z tytułu 
służby w charakterze funkcjonarjuszów państwo
wych, podległych Ministrowi Komunikacji, a nadto 
emeryci, któą;y z tytułu swego zatrudnienia podle
gają obowiąikowi ubezpieczenia na wypadek choro
by w myśl obowiązujących przepisów, oraz emeryci, 
którzy przebywają w zakładach leczniczych dla 
umysłowo chorych w myśl art. 42 ustawy z dnia 
11 grudnia - 1~23 r. o zaopatrzeniu emerytalnem 
{unkcjonarjus.zów państwowych i zawodowych woj
skowych (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 42, poz. 380); 

6) członkom rodzin funkcjonarjuszów pań
stwowych, wymienionych w p. 1), 2), 3) i 4), a mia
nowicie: 

a) żonie,poza przypadkami, gdy pobiera upo
sażenie lub zaopatrzenie z instytucji ' pań,. 
stwowej, albo gdy jest sądownie separowa
na, a na mężu nie ciąży obowiązek alimen
tacji; 

bl mężowi zupełnie niezdolnemu do zarobko
wania, na którego Żo.n<: pobiera dodatek 
ekonomiczny; 

c) dzieciom ślubnym i uprawnionym, tudzież 
pasierbom do ukończenia lat 18, oraz tym 
dzieciom i pasierbom po ukończeniu lat 18, 
na które właściwa władza przyznała prawo 
pobierania dodatku ekonomicznego; 

Wyłączeni są ci -członko,wie rodziny, którzy podlegają 
obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choro.by 
w myśl obowiązujących przepisów. 

Funkcjonarjusze państwowi (ust. 1 p. 1, 2, 3, 
4), którzy korzystają z bezpłatnego urlopu, tracą 
prawo do państwowej pomocy lekarskiej na czas 
trwania tego urlopu; na ten okres czasu tracą rów
nież prawo do korzystania z państwowej pomocy 
lekarskiej czł()nkowie ich ro.dzin. 

§ 2. Państwowa pomo.c lekarska obejmuje: 
1) pora:dęlekarską wraz z zapisaniem recepty; 
2) pomoc lekarską, do której należą najnie

zbędniejsze ~abiegi chirurgiczne, zabiegi w zakre
sie chorób ga.rdła, nosa, uszu, oczu, zabiegi gineko
logiczne, chirurgiczno.-akuszeryjne, · zabiegi w zakre-
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sie choróh skórnych i wenerycznych, oraz pomoc 
położniczą; 

3} leczenie w szpitalach; 
4) prześwietlanie promieniami Roen tgena, nie

zbędne dla celów djagnostycznych przed dokona
niem zabiegu chirurgicznego, i naświetlanie pro
mieniami Roentgena w przypadkach, wymagających 
nieodzownie tego leczenia, oraz nłiświetlanie lam
pą kwarcową; 

5) odnośnie do osóh, wymienionych w § 1 
ust. 1 p. 1)-5), kąpiele i zabiegi balneoterapeutyczne 
za pół ceny w państwowych zakładach zdrojowych. 

. . § 3. Pomocy lekarskiej udzielają lekarze (po
łożne), umówieni w tym celu przez wojewódzką wła
dz-ę administracji ogólnej. 

§ 4. Pomoc lekarska jest udzielana na pod
stawie "karty porady" , którą chory otrzymuje za 
9płatą manipulacyjną w wysokości 50 groszy, 
uiszczaną znaczkiem stemplowym. 

Osohorn, wymienionym w § l · ust. 1 p. l, 2, 3, 
4i 6, wydaje kartę porady władza służbowa funk
cjonarjusza po stwierdzeniu, że danej osobie przy
sługuje prawo korzystania z państwowej pomocy le
karskiej. Osobom powyższym jeżeli przehywają po
za siedzibą urzędowania funkcjonarjusza i nie mogą 
się 'zaopatrzyć w kartę porady u władzy służbowej 
oraz emerytom, wymienionym w § l ust. 1 p. S,wy
daie kartę porady właściwa dla mi~jsca ich przeby
wania powiatowa władza administra<::ji ogólnej po 
wykazaniu uprawnienia danej osoby do korzystania 
z państwowej pomocy lekarskiej. 

W przypadkach wymagających . śpiesznej po
mocy lekarskiej pomoc ta musi być udzielona nawet 
bez przedstawienia karty porady, którą jednak na
lezydoręczyć lekarzowi najpóźniej w ciągu dni 
-trzech. 

Na żądanie lekarza chory winien: przedstawić 
dowód, slwierdzającytożsamość osohy chorego. 

"Karta porady" jest ważna do końca tego mie
siąca, w którym została wydana. 

§ 5. Porady leka'rskie ud~ielane bywają 
w miejscu wyznaczonem, w pewnychzgóry 'Oznaczo
nych godzinach; jedynie 'Obłożnie chorych odwiedza 
lekarz w ich miesżkaniu. Pomoc wirin,ahyć udzielo
na ' zasadniczo w dniu wezwania, _a -w wypadkach 
ciężkich bezzwłocznie. - ' ' ', 

W przypadkach nag-łych (np. krwotoki, złama
nia, otrucia i t. p.), o ile przyhycie lekarza umówio
nego jest niemo'żliwe, można wezwać lekarza pry
watnego. Koszty w tym przypadku (jedynie za pierw
szą wizytę) ponosi Skarb Państwa" według taryfy, 
przyjętej dlei miejsćowych lekarzy, .po sprawdzeniu 
rachunku przez wojewódzką władię - administracji 
ogólnej. . . - .. ~ , 

W razie koniecznej potrzeby '.ril'Ogą lekarze 
umówieni kierować chorych do leKarza-specjalisty 
(umówione,go); do lekarza specjalisty zamiejscowe
go (umówionego) może kierować tylko lekarz powia-
towy. ' , 

§ 6. NaświeHania lampą kwarcową m'O,!!ąbyć 
stosowane tylko na podstawie polt~'c'enia lekarza po-

wiatowego oraz mogą się odbywać jedynie w szpi
tala,ch lub ośrodkach zdr'Owia w okresie od dnia: 
15wrieśnia do dnia 15 maja; jedynie w przypadkach 
gruźlicy chirurgicznej naświetlania lampą kwarcową 
mogą się odbywać przez cały rok. 

Zezwoleń na leczenie promieniami Roentgena 
udziela na wniosek lekarza umówi 'Onego wojewódz
ka władza administracji ogólnej. 

Za naświetlania lampą kwarcową oraz ża na
świetlania i prześwietlania promieniami Roentgęna 
Skarb Państwa opłaca 50 % taksy, ustanowionej dla 
tychże zabiegów w szpitalach publicznych, 5096 ' tej 
taksy,płaci funkcjonarjusz państwowy. 

§ 7. Leczenie szpitalne osób, wymienionych 
w § l, przeprowadza się: 

a) w szpitalach publicznych (art. 5 i '6 rozpo
rządzenia Prezydenta RzeczYP<l'!ip-olitej 
z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczni
cyc h '- Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 3821. 

!h) w innych zakładacą leczniczych, uznanych 
dla tego celu przez Mimsterstwo Spraw We
wnętrznych. 

Funkcjonarjuszom państwowym, wymieni:onyin 
w § 1 ust. 1 p; 1, 3 i 4, do X grupy uposaż-enia włącz
nie, sędziom i -prokura torom, asesorom sądowym oraz 
członkom rodzin tych os,ób przysługuje leczenie w szpi
talu w-edług klasy II, wsz)'is,tkim innym funkcjooarju
szom pań'stwowym oraz C'z:łonkom ich ~odzin - we
dług klasy UL 

Emerytowani funkcjo:larjusze pańs:t.woWii otrzy
mują leczen.ie w szpitalU według tej klasy, która ptzy
sługiwała im w chwili przeniesienia w s,tan spoczynku. 

Za leczenie w szpitalu publicznym Skarb Pań
stwa uiszcza 75% optaty dziennej, obowiązującej 
w -clanym szpitalu. 

Z~ leczenie w zakładzie leczniczym" wymienio
nym VI ust. 1 pkt. ib}, Sk ub Państwa uiisz,cza 75 % kosz
tów, obliczonych ,wedle przeciętnej opłrut dziennych, 
dbow.iązujących w szpitala'ch publicznych na obszarze 
tego wojewódz.twa, w którego obrębie leczenie ,się od
był,o~:Wprz,ypadkach, gdy przeciętna opłata dzienna 
wyższa jest :niż opłata dzienna, obowiązująca w da~ 
nym zakładzie leczniczym, - Skarb Państwa uiszcza: 
75 % opłaty dzienne,j tego zakładu. 

'" Powyższe koszty leczenia Skarb Pańs,twa ponosi 
z ireguły ~ylko w przypadkach, gdy leczenie miało miej
s,cenapo,dsŁawie ,;karty skierowania" (§ 8); w .innych 
przypadkach' może Min~ster Spraw Wewnętr,z:nych 
w -dród~e wyjątku. pI1zyznać zw,roL ;ko'sz:tów, lecz:enia 
w· szpitalu p,ublicznym w wysokości, nie przekracza ją
cej15% " dziennej opłaty szpitalnej, wszpitału tym 
oboWiązującej, bądź w z,akładzie leczniczym, wymie
nionym w ust. 1 p. b - do wysokości w poprzednim 
us.tęp,ie ustalonej. 

Wysokość p!l'z;eciętnej opłat ,dziennych, prCze\vi:
dziane i. w ustępach poprzednich, usrŁala wojewoda 
i ogła.sz,a w Dzienniku Wojewódzkim. , - , 

., .... ....... ; 

,' , ",§, S.Umieszcz,enie choregO' w szp,italu ipublicz
nyirl'wz:ględnie"'w zakładzie leczniczym uznanym na
stępUije, na po d st:a wie karty skierowania, kfórąna wnio", 
sek ~l<ekatz!a.: ,umówionego wydaje lekarz po,wiatQwy:. ' 

- -.)." ; ' - '! ( ' .• . . 
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1) w przypadku choroby zakaźne j; 
2) w razie potrzeby zabiegu lekarskiego, które

go wykonanie w domu chorego powoduje wyższe kosz
ty, aniżeli koszty leczenia w szpitalui 

3} o ile chory nie pos.iada w domu należytej 
opieki; 

4) w przypadkach, kiedy o:pieka szpitalna ' jest 
niezbędnie potrzebna. 

W przypadku nagłym chory może być umieszczo
ny w szpitalu bez karty skierowania, którą jednak na
leży doręczyć zarządowi szpitala w ciągu tygodnia. 
Konieczność umieszczenia w tym przypadku ,cho rego 
sŁwierd'za właściwy lekarz powiatowy na podstawie 
aktów szpi·lalnych. 

,§ 9. Leczenie szpi.talne, ,określone w § 7 ust. 1, 
może trwać co do. funkcjonarjuszów państwowych, wy
mienionych w § 1 ust. 1 p. 1 - 5),l1ajdłużej pół 
roku, co do członków ich ,rodzin - naj,dłużej irzy mie
siące w ciągu roku kalendarzowe·go. 

§ 10. Pomocy położniczej udziela się w miesz
kaniu położnicy, bądź w zakładach leczniczych, wy
mienionych w § 7. 

Pomocy położniczej w mieszkaniu udziela po
łożna umqwiona, opłacana prz'ex Skarb Państwa; po
zatem położnicy przysługuje zwrot udowodnionych 
wydatków, związanych z porodem (ń i ezbędne leki, 
środki opatrunkowe i t. p.) do wysokości, nieprzekra
cza,jącej 25 % przeciętnej opłaty dzi'ennej, określonej 
w § 7 - za ,dni 10. ' 

W razie niemożności udzielenia pomocy położ
niczej pr~ez położną umówioną, Skarb Państwa zwra
ca udowodnione wyda1ki, z.wiązane z porodem, odby
tym w mieszkaniu położnicy (niezbędne leki, €rodki 
opatrunkowe i t. p .) do wysokośc.i, nieprzeklracza j ą
cej 75 % przeciętnej opłaty dziennej, określone j 
w § 7 '- za przec.iąg dni 10. 

W r a zie odbycia porodu w 'zakładzie leczniczym 
mają analogiczne zastosowanie przepisy, podane 
w § 7 o leczeniu szpltaln:em. 

§ 11. Zezwolenia na korzystanie z kąpieli lub 
zabiegów balneoterap<:utycznych za półc2'ny w pań
stw.owych z akładach zdrojowych bę dą udzielane przez 
zarząd zakładu zdrojowego na podstawie zaświadcze
n.ia lekarza powia tbwego, stwierdza i ącego lwnie':z
ność kąpieli, względnie zabiegów, oraz ich liczbę. 

§ 12. Ko.szty leków i środków opatrunkowych 
pokrywa Skarb Pall'stwa jedynie w przypadku, gdy są 
zużyte przez, lekarzy umówionych w przychodniach 
i gabinetach lekarskich. 

§ 13. Poza św.iadczeniami, wymienionemi w po
przedn:ich parag,rafach, funkcjonarjusze państwowi 
i członkowie ich Todzi.n korzys!t-ać mogą, za z\vrotem 
kos,zolów, z ,z.akładów i urz,ądzeń, które ewentualnie 
Zostaną zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wc
wnę.trznych na zaJsadach samowystarczalnoś ci , wzglę d
nie korzyst.ać z taryf ul gowych w zakładach - lzczni
czych specjalnych, subwencjonowanych prz.ez Mini 
sterstwo Spraw Wewnętrznych, z któremt zawarte zo
$taną specjalne umowy. 

§ 14. Koszty przejazdu lekarzy do obłożnie 
chorego (w obie strony) oraz koszt przewiezienia ob
łożnie chorego do lekarza lub szpitala (w jedną stro
nę) pokrywa Sk'arb Państwa. ' 

Za przewiez.ienie obł.ożnie chorego pozamiejsco
wego do leka;rza lub sz:pitala koszty podwody będą, 
opłacane wz.ględnie zwracane w wysokości, nieprze
kra1czającej 50 groszy za przejechany kilomek O ile 
podróż odbyła się koleją, będą zwrócone ' kos:z.ty bi
le'tu tej klasy, która przysługuje mu przy przesiedle
niu służbowem. Koszty podróży lekarza zwracane 
będą stosownie do umowy. 

§ 15. Opłaty, ' przewidziane w §§ 4, 6, 7 i 13, 
oraz og,raniczenie czasu leczenia w zakładach leczni
czych, przewidz,iane w § 9, n ie mają z.astO'sowania, gdy 
pomoc lekarska ,nas,tępuje wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, ,doznanego przez. funkcjonarjusza państwo
wego w czasie i wskut'ek pełnienia służby. 

§ 16. Jeżeli z.ostanie stwierd.zone, że wezwa
nie lekarza do chorego było nieuzasadnione, dany 
funkcjonarjuszobowiązany będzie zapłacić honora
rjum lekarza w wysokości, przyjętej zasadniczo dla 
lekarzy miejscowych, jako też inne koszty, z wizytą 
lekarską związane. 

§ 17. Państwowa pomoc lekarska, unormowa
na niniejszem rozporządzeniem, jest zorg,anizowana je
dyn.ie w granicach Państwa Polskiego, a na obszarze 
Wolnego Miasta Gdańska przysługuje os'obom, wy
mie'1.1,ionym w § l, jedynie w przypadku, gdy pełnią on-e 
służbę wz·~J.ędnie mieszkają na obszarze tego miasta. 

§ 18. Wykonanie niniej'szego rozporządzenia 
porucza się Minis Ł,rowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 19. RoZ'porządzenie ninie jsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje aż do odwołania. 

Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Rady Mini!strówz dnia 4 sierpnia 1926 r. 
o państ'wowe. j pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów 
państwowych, sędz.iów i prokuratorów, .ich rodzin oraz 
emerytów (Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 555). 

Prezes Rady M inistrów: A. Prysłor 

Minister Spraw Wev.'1lętrżnyth: Bronisław Pii!racki 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Minis,Łer Skarbu: Jan Piłsudski 

255. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW. 

z dnia 22 marca 1932 r. 

o statystyce produkcji rolnej. 

Na podstawie art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 paź
dziernika 1919 r. o organizacji s tatystyki administra
cyjnej (Dz. U. R. P. Nt. 85, poz. 464) w brzmieniu 
uśtalonem ustawą z dnia 1 czerwca 1923 t. (Dz. U. 
R. P. Nr. 60, poz. 436) zarządza s ię co następuje: 


