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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ

OśWIADCZENIE

z dnia 20 lutego 1934 r .

•1

o opuście od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt ubezpieczalni społecznych.

PREZESA RADY MINISTRóW
z dnia 9 lutego 1934 r.
o wyrażeniu zgody Sejmu śląskiego na wejście w ży
cie. na obszarze górnośląskiej części województwa
śląskiego ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze
nad kotłamiparowemi.

Na podstawie art. 128 ust. (5) i (6) ustawy
Na pó:dsŁawie art. 1 pkt. 9 rozporząd'z·enia Prez dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem zydenta Rz.eczYPospoillitej z dnIa 23 grudnia 1927 r.
(Dz. U. R P . Nr. 51, poz. 3%) oraz art. 2 pkt. 13 .w sp.rawie wydawani.a Dziennika Ustaw R?eczypoi art. 10 zasadn.iczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lip- spo,litej Polskie1 (Dz. U. R P. z 1928 r . Nr. 3, poz. 181
ca 1919 r. (Dz. U. R P. Nr. 63, poz . 371) zarządzam w hrzmi,e niu, UL'i't alonem ustawą z dnia 12 łutego
co nrustępuje:
1930r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89), oświadczam co
nas.tępuie:
.
§ 1. Za lekarstwa i środki opatrunkowe, wySejm
śląski ust,awązania 12 grudnia 1933 r.,
dawane na koszt ubezpieczalni społecznych. działają
cych na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubez- ogłosz,oną w Dzienniku Ustaw śląskich z dni,a 23 grupieczeniu społecznem (Dz. U. R P . Nr . 51. poz . 396), dnia 1933 r. Nr. 29, poz. 58, wyraził zgodę na wej.ście
apteki obowiązane są obliczać cenę według obowią w ży.cie na obszarz.e górnośląs·kie1 części województwa śląskiego U!stawy z dnia 31 maja 1921 r. o n.adzozujących rozporządzeń o określaniu cen aptecznych
rze
nad kotł.ami parowemi (Dz. U. R P. Nr. 50, poz.
i odlicz.ać 25 % od ceny lekarstw. przepisanych
303)
w brzmien~u U!stawy z dnia 6 grudnia 1921 r.
w formie recept, a 10% od ceny środków leczniczych, przepisanych nie w formie recept [sprzedaż (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 786).
Prezes Ra,dy Ministrów: J. Jędrzejewid:
odręczna) oraz od ceny specyfików farmaceutycznych i środków opatrunkowych.

§ 2. Apteki publlczne obowiązane są wydaubezpieczonym leki na zlecenie i rachunek
ubezpiecz.alni bez pobierania o:płaty od ubezpieczonego, przyczem za zlecenie ubezpieczalni uważa się
pisemne zarządzenie leka:rskie (recepta i t. p.).
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§ 3.

Ubezpieczalnie

społeczne

powin.n y regu-

lować miesięczne rachunki w ciągu 30 dni od dnia

podania ich przez apte,ki. W r.azie regulowan-ia rachunków po tym terminie apteka publiczna może
żądać zapłaŁy ustawowych odsetek zwłoki, począw'
szy od 31 dnia po przedstawieniu rachunku ,

§ 4. Zestawienie rachunkowe (rachunki) powinny apteki publiczne sporządzać według wzoru,
usł:alonego przez U!bezpieczalnie społeczne.
§ S. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem o,głoszenia ,
Jednocześnie traci moc abowiązują<:ą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maia 1929 r.
(Dz. U. RP. Nr . 44, poz. 368) .
Minister Opieki Społecznej: Hubicki

Warszawa. Drukarnia

Państwowa. Tłoczono

OśWIADCZENIE

PREZESA RADY MINISTRóW
z dnia 9 lutego 1934

T.

,

o wyrażeniu zgody Sejmu śląskiego na wejście w ży
cie na obszarze województwa śląskiego ustawy
z dnia 24 marca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami
pod ciśnienie.m.
. Na podstaw~-e art. 1 pkt. 9 Tozporządzeni,a Prezy.denta Rzeczy:poSipoll itej z dnia 23 ~TU!dnia 1927 r.
w sprawie wy.daw.ania Dziennika Ustaw Rzeczypo,spolHei POll's kiei (Dz. U. R P. z 19128 r. Nr. 3, poz. t8)
w brzmien ~u,ustallonem ustawą z dnia 12 lutego
1930 r . (Dz. U. R P. Nr. 13, poz. 89), oświadczam co
następUi}e:
.
Sejm śJ,ąskiusbwąz dnia 1,2 ,g,fU!dnia 1933 r.,
o~łoszoiTl'ą w Dzienniku Ustaw śląslkic,h z, ,dni.a 23 g,r udJn>i,a 1933 T . Nr. 29, paz. 59, wyrarił 'z,godę na wejśde
w żyd-e na obs:z,arz.e województwa śląs'ki,ego 'U!SltaWy
z dnia 214 marca 1933 T.O nadzorze nad zbioliOikami
po:d ci śni e'n i em (Dz,. U. R. P . Nr. 28, poz. 234).
Prez·e s Rady MiiTl,i s!rów: J. Jęcfrze;ewicz

z - polecenia Ministra

Sprawiedliwości.
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Cena 40 gr
Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zl kwartalnie 132 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe
oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie 124 zł rocznie). Do prenumeraty zagranic'znej dolicza się 4 zł
kwartalnie 116 zł rocznie) tytułem porta pocztowelło. Prenumeratę wpłacać należy zQóry przed początkiem każdegokwar
tału. półrocza lub roku.
Zamówienia na prenumeratę jak również na numery poiedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnycb numerów wnosić należy do właściwycb urzędów pocztowycb
niezwłocznie po otrzymaniu następnego koleinellO numeru. Reklamacyj spóźnionycb lub wniesionych niewłBŚciwie nie
uwzgl~nia się.
.

Wiizelkiewpłaty a·a Dz. U. R. P. wnosić należy za poś~edAictwem P. K. O. aa koato czekowa Adm. Dz. Ustaw 30~130.

