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198. 
N. mocy ut. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

J'Icej treści: 

USTAWA 

z dnia 21 lutego 1935 r. 

o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich 
zwalczaniu. . 

Art. 1. W każdym przypadku zachorowania 
lub śmierci na jedną z wymienionych wart. 2 chorób 
zakaźnych, jak również w każdym przypadku, wzbu
dzającym podejrzenie co do jednej z tych chorób, po
wstaje dla osób, wymienionych wart. 4, obowiązek 
niezwłocznego zgłoszenia tego przypadku do zarządu 
Ilminnego. 

Art. 2. Do chorób, których każdy przypadek 
powoduje obowiązek zgłoszenia, należą: 

1) dżuma (pestis), . 
2) żółta gorączka (febris f1ava), 
3) ospa naturalna i ospianka (variola vera, va

riolois), 
4) cholera azjatycka (cholera a,siaticaJ, 
5) dur brzus'zny, ·dury rzekome i zakażenie IPO-

karmowe (typhus abdominalis, et paratyphus), 
6) dur osutkowy (ty:phus exanthemarlicus), 
7) dur powro'tny (typhus recurrens), 
8) ·czerwol1/ka (dysen.teria), 
9) płonica (scarlatina), 

10) hłonica (.diphteria), 
11) nagminne zapalenie opon mózgordzeniowych 

{meningitis c;erebrOS!Pinalis epj,demica}, . 
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12) odra (marbiUi), 
13) nagminne zapalenie przyusznicy (parotitis 

ep1demica), 
14) kr~tusiec czyli koklusz (pertus!sis), 
15) zimnica (malaria), 
16) zrukażenie połogowe (s,~isis pue1'1peralis), 
17) zapalenie przednich wgów rdzenia (polyo

my.eliti:s r. cuta anterior), 
18) nagminne za.palenie mó~gowia (encephahtis 

epi<demica), 
19) choroba Banga (~'Orączka faliJSta), 
20) trąd (lepra), 
21) g'rUźlica (tuberculosis) w przy:pa,dlkach nie-

bezpic.cznych d:ta otoczenia, 
22) róża (erisipdasJ, 
23) jaglica (trachoma), 
24) twardziel (,rh in osc1eroma) , 
25) wągHk (anthrax). 
26) nosacizna (maUeus), 
27) włośnica (trichinosis), 
28) wścieklizna (rabies, lyssa) i ukąszenie przez 

zwierzęta chore na wśdelkliznę lub podej,rzane o tę 
chorobę i ponadJto 

29) zatrucie jadami mięsnemi i rybiemi (lbotulis
mus), lub grzybami oraz ukąszenie przez żmiję. 

Art. 3~ .Minister Opieki Społecznej może wd,ro
dzę rOZjporz!Jtdzenia nałożyć obowiązek zgłaszaniaró
wnież przypa~ków innych chorób zakaźnych, nie wy
mienionych wart. 2. 

Art. 4. (1) Obowią.zek zgłoszenia obciąża: 
1) leka'rza, ha,dającego cho~e.go, 
2) Ikierowników zakła;dów leczniczych lub zapo

biegawczych, 
3) felczerów, połoiŻne i inny pemo:nel sanitarny, 

o ile lekarza nie wzywano, 
4) głowę wdz.iny lub osobę, pod !której opieką 

ZDaJjld:uje się chory., 
5) lokatorów mieszkania, rządcę, administratora 

aLbo w~aściciela majątku lub domu, 
6) przełożonych wszelkich zakładów naukowych, 

wyohowawczych i, ,dobroczynnych, kierowników wię
!Ziell, aT·esrz'tów izalkładów poprawczych, jalk 'równi,eż 
Ikierowników hotelów, pens!jona,Łów, pokojów umeblo
wan.ydh,zajaL.,dów i ,gospód oraz kierownikówrdbót 
g'romad'nych, 

7) osoby, wykonywające ookcję lUlb oględziny 
zwłok, oraz lekar~y weterynar.ji w zwiąZ'ku z wyiko
na:niemzawod/U, 

8) or,gana' polilcji pańs,twolWej, jeżeli w cZaJsie 
luib w zwią,zlK:u z '\\<)11konywaniem czynności słUlżbowych 
dowiedzą się Q przypadlku zaehorowan.ia na jedną 
z chorób zakaźnych, podlegających zgłoszeniu, 

9) rkapitanówokrętów i statków oraz :kierowni
ków srtatków że~I'UJgi powietrznej, gdy na nich z,darzy 
się prz)'ipaJdek zachorowania na jEtdną z ohorób zaJkaź
nych, pod!legaj ·ących :ljgłosc"leniu. 

(2) Obowiązelk zgłoszenia obcil\ża pr,zedewszyslt
kiera osoby, wyszczegól.nione w pum1k.ta.ch 1, 2 i 3, zaś 
w 'fazie ich braku - obowiązek tenci~y na osobach, 
wymienioIlYch w Pllinlktach 4-9. 

Art. 5. ZgłOSIzenie nal,eży uskutecznić pisem
n~ bezpolll'edJclio ustnie lub te:leiłonicznie. 

Art. 6. (1) Zarządy gminne, mające własne or
gana sanitarne, po otrzymaniu zgłoszenia obowiąza
ne są: 

a) niezwłocznie prze,prowadzić niezbędne bada
niaserobakkrjologic:zr.,e i ,dochodzenia epi
demjo.logicznecelem ustalenia ro.zpoznania 
choroby lub jej podejrrzenia, źródła jej po
chodzenia oraz ,5Iposohu jej przeniesienia, 
bądź też szerzenia się; 

h) w razi'e s,twiclidzenia choroby zakaźnej lub 
w ,razie pode jrzenia o nią wydać potrzebne 
zarządzenia , przewidziane w przepisach 
ustawy niniejszej, lub opartych na niej roz
porządzeniClch; 

c) zaJwia'domić niezwłocznie o przypa'dIku cho
roby zaJkaźnej, o wyniku ,dochodzenia i wy
danydl zarzaJdzenia<:h powiatową władzę ad
minisbl'arcji ogóbej. 

(2) Zacz1lJdy gminne, nie mające 'wła's'nych orga
nów sanita-rnych, obowiązane !Są nkzymane zgłosze
nia podać n~,eZiWło<:znie do wirudomośd powiatowej 
włCłJdzy aJdm~nistracji ogólnej, ~lóra ,przeprowadzi 
czynności, określone w ustępie pierwszym pkt. a i b, 
przez swoje organa sanita·rne. 

(3) Wra:zie Sltwie·f\dz.enia choroby :zaJkaźnej, spo
wodowanej zalkaŻieniem od zwierząt lub p.rodu.któw 
zwierzęcych, a wszCizególności chorób, wymienionych 
wart. 2 .pkt. 19, 21, 25, 26, 27 i 28, organa sanitarne 
obowiązane są powiadomić o tern powiatowego le
karza weterynaryjnego. 

Art. 7. (1) OCigana scmirŁa.rne, ipOWOlane do 
zwalczania chorób zakaźnych , mają prawo.: 

aj wstępu ,do pomies.zczeni'i choreg'>, :bą,d't po
de,jnan,z'f:o (; ~. hOI OhęL~!,,,,źną. !' .óo p C)lIuiesz
czerl, w I)~tórych ehory 1'11 ł po.:e·: ·zanv prze 
bywał hl,b w któr {ch są a hbo były pn.€'dmio
ty, z \\ óremi chory miał sltyczność, jeśli 
wzgląd na zachowanie ta i OOlnicy pańlSltwowej 
nje sioi temu na pr.zes.zikodziej 

b) ddkonywaniawszeLkic:h haJdań i czynnooci, 
potrzebnych do ust ;:. lenia ,rozpowania choro
by, źródeł jiej pochodzenia i 5zęrzenia się; 

c) pobierania ;c13.terjału zakaźnego do badania; 
d) dokonywar;.ia oględzin lub sekcji zwłok. 
(2) Przy ba:daniuchorego oraz przy dokonywa

niu og,lędzin l,ub se!krcji zwł·ok ma. p~a,wo Ibyć obecnry 
lekaJrz ordynujący. 

Art. 8. W przypa,dlku., gdy zadhorowaTIie na 
chorobę zakaźną zagraża niebezpieczeństwem prze
niesienia tej choroby na formację wojskową, władze, 
określone wart. 10 ust. (1), obowiązane są zawiado
mić o tem niezwło.:znie dowódcę tej formacji. 

Art. 9. (1) W.szelkie władze, urzędy oraz in
stytucje publiczno-prawne obowiąz'ane są 'llIdz.ielać ,po
trzebnej pomocy osobom urzędowym przy wykonywa
niu zarzą,dzeń, wydanych nazasa·dzie rprz.episów ni
niejszej ustawy, oraz wYP2łniać wydane zgodnie z ni
niej,s!zą us,tawą zarządzenia i .ułatwiać kontrolę nrud 
wykonaniem tych za'rzą;dz·eń. 

(2) W ra'zie sLwierdzenia jednej z chorób za;kaź
nych, wymienioilych wart. 2 w pkt. 1-11, 17-20,25, 
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26 i 28, kddy ,lekarz obowlązany jest rw pr:zWaJdkach 
nagłych, gidy .zwłOlka grozi nieibeZip,1eiczeń,stwem roz
szerzenia się tych chorób, wydać natŁyclhmia'st nra jko
nleczuiejsze zarządzenia, mając/e. na cduzapobieżeuie 
dalszemu ich szerzeniu się, oraz zawiadomić o tem 
. pisemnie miejSICowy zanąd gminny_ 

Art. 10. (1) W razie stwierdzenia przypadku 
jednej ~ chorób zakaźnych, wymienionych wart. 2 w 
p!c,t. 1-7, 9, 20, 26 i 28, lub podejrzenia o taką choro
bę, zarz·ądy ·gminne, jel}i posia'dają rwłalsne organa 
sanitarne, jeżeLi zaś ich nie posiadają - powiatowe 
własdze a~:hninistra\cj.i ogólnej obowiązane są w miarę 
potrz~by: 

a) w2ibron,ić W1S:tępUi do rwszel!kroh pomieszczeń, 
UJznanych za zaka!żone, i w tym celu w sposób 
w~dOczny OOlpowiednio j ·ę oznaczyć aż do 
czaS'U ioh odkażenia; 

hl zarządzić odosobnienie chorego lub podejrza
nego o chorobę zalkaźną oralz leczenie chorego 
wzrukła:dach, do t~go celu przezna,czonyclt, 
llUJb rw mieszkaniuj przewoż,enie chorych },Uib 
podejlrzanych o choroby zrukaźne w mia'rę mo
żności powinno się odbywać slPecjalLnemi wo
zami; 

e) UlI"ząldz~ć odos·obnienie osób, :które były w 
styczności z chorym, lub podej,rzanym o cho
robę zakaźną, albo ldÓlre przybyły z miej
soowośd, dotkniętych epidemją, wreszcie no
sicieM zarazków, a to w mieslz,kaniu lub za
kłwdach Ido tego celu przeznaczonych; zamia.st 
odosobnienia może być do -tych osóbza:s.tOlSiO
wany czas o, wy naJd:zór z częściowem lub cał
kovriteru wyikluczel1iem ich od zajęć pu
bHcznyoo lub prywatnych; 

d) zarząJclzić przymusowe OCZ1"szczenie . lub od· 
kltżel1ie osób, .pomieszczeń ora'z iprzedmiotów 
zakażonych Lub podejTża;nych oza:kaiŹen,ie, 
przedmioty za'ś, Iktóre nie mogą być odka
żonebez ich znis~czenia, oraz ta/kie, których 
wartość jest mniejsza od kosztów odkaże
nia, mogą być zniszczone. 

(2) W chorobaf',.h zakaźnych, wy,łnienionych w 
8.!1'It. 2 pIci, 8, 10, 12, 17, 24 i 25 , powhlillybyć zasto
sowane w mia-rę potrz€'by <tylko ZClJTz3Jttzenia, podane 
w ustępie pierwszym artykułu niniejsz(tgo pkt. a, h, d. 

(3) Ponardto starosta może w lP7fzypa,dkaoh wy
jątkowo groźnego niebezpieczeństwai 

a) zarząJdzić czasowe ogranicze;/l:ie komunika~ji 
miej,scO'Wej oraz czasowe w2~b.rronie::tie handlu 
okreżnegoj , 

h) zaJl"z~dzić w miej s'cowośc~~ch zakażonych 
zamiknięcie zakładów hanrd:i1owych LUlb prze
mysłowy~h, 'których rprowrludzeI!~e zagraża 
s~c.zególh.em ni,ebezpie< ~eńsftwem roz,sz,erz'e-
cia się .tych choróbj " 

c) zarządzić cz. a:s'(}we ogranicze~. ie ohrotu i uży
wania prz,e,dlmiołólW, mogący.h być mzsaJdni-
kanu zara'zków, a w szczeg' 'lno€d podejrza
nych ozakrużenie artykułó, spo:żywc:zych 
i wody, względnie zabronić i:; l używaniaj za
karu tego nie możJla jednalK s't!ooować ,do UJŻY
'Wu.n.i,>. w("dy, służącej do WJ'rwa,rzania siły 

( 

P'OrUJs'z.ająoe'j w urządzeniach !lromun~'kacyj
nych i przemysłowych, pod warunkiem, że 
woda ta nie będzie Ulżywana do celów gOlSlPo
dardwa domowe'go, do wyrobu i w zwiąZiku 
z wyrobem artykułów spożywczych w wy· 
twQrniach tych uty:kułów, ,do wyrobu lodu, 
ani do kąpieli w ,publicznych zakładach ką
pielowyclh ; 

d.) zahronić czassowego odbywania r!:a'ngów, Jar
marków, odpustów, pielgrzymek, widowisk 
i zgromadzeń publicznych oraz skupiania si~ 
większej liczby osób, - jak również wzbro
nić UJCzęszczania do szkół w tryhie, który 
UiStali rozporządzenie Minist ra Opieki . Spo
łecznej, wydane w porozumien~u z Minis~rem 
Wyznań Relif!ijnych i Oświecenia Publicz
nego; 

.)zarząJdzić z zas,trzetemem pnepisu ari. 25 
wytępienie zwierząt, ,rO'zn'Os,zących zataziki; 
wytępienie to może być zastosowane rów
nież w celach zapobiegawczych; 

f) zanąJdzić 'rewizję istanU zdrowia osób, zna,j· 
dujących się na okręcie luh st atku, wyklu
czyć od podróży osoby chore na choroby za
kaźne i podejrzane o nie oraz zarządzić od· 
każenie lub oczyszczenie części okrętu lub 
statku, gdzie chory przebywał, jako też 
i przedmiot6w, podejrzanych o zanieczysz
czenie zarazkami; 

~) ognniczyć lub zaHronić używan,ia zaikła,dów 
kąpielowych, pralni i ustępów publicznych do 
czasu ich odkażenia, wyda j ąc jcdnocześ.nie w 
miarę ipOtrzeby odpowiednie z.arząJdzenia, 
zmierzające do zlłJSltąpienia tych urząrdzeń. 

Art. 11. (1) Minister Opieki Społecznej może 
wydawać rozporządzenia: 

a) o przeprowadzaniu przymusowych szczepień 
ochronnych pl'.zed'W chorobom za'kaźnym, 
podlegaja.cym ooowiązlkowi zgłas;zania; 

b) o zapobieganiu szerzeniu ,się chorób zakaź
Dych przez chorych i nosicieli Z8J1"azków łub 
~viodawców; 

e) o otwieraniu i ttrząJdzeniu za:kładOw i pra
oowni,zajmująeych się b aldaniami , hodowlą, 
produkowaniem tub obrotem zaraztk6w i ich 
prodruktów, ozrukresie Uiprawnień tych za
kładów i pracowni, o kwa1liifikacja.ch zawodo
wych ich kierowników, o pobienniu i przesy
łaniu prób do hadań bakterjologicznych 
i serologicznych i o nadzorze nad fachową 
działalnością tych pracowni; 

d) o za,jmowaniu w ra'zie koniecznej potrzeby 
pomieszczeń w nieruchomościach rząrdowych 
w pOTozumi,e,niu z minis,tnuni; w których za
rządzie nieruchom,ości te się znaj ,diUją, oraz 
w nieruchomościach, nal.eżących do samorzą
du lub instytucyj samorzą,dowych, społecz
nych albo osób fizycznych i prawnych, za 
wyna'grodzeniem, które oznaczą komi'Sje s:za
cunkowe. Skła,d tych komisyj, sposób powo
ływania członków oraz hyh ich urzędowania 
określi Minister Opie<.ki Społecznej w poro
:z;umieniu z Ministrem Spraw WewnętrznyQhj 
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e) dotyczące higjeny pUlblicznej ouz osobistej 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
chorób zakaźnych. 

(2) Minister Opieki Społecznej może uprawnie
nia, wymienione w ust. (1) pkt. d zdanie pierwsze 
niniejszego artykułu, przekazywać wojewodom (Ko
misarzowi Rządu m. s1. Warszawy). 

Art. 12. (1) Osoby, odosobnione przymUlsowo 
w myil przepisów art. 10, otirzymUlją w miarę potrze
by od zwiąZJku samorządowego, na któr,ego terenie w 
tym czasie przebywają, całkowi,te utrzymanie i le
czenie. 

(2) Związki samorządowe, które poniosły koszty 
utrzymania osób, przymusowo odosobnionych, ś<:iągną 
w drodze administracyjnej poniesione wskutek tego 
koszty od tych osób lub od osób fizycznych i praw
nych, obowiązanych do ich utrzymania z jakiegokol
wiek tytułu . prawnego; kosztów, których ściągnięcie 
będzie niewykonalne w ciągu roku od daty ich usta
lenia, zwróci związkowi samorządowemu Skarb 
Państwa. 

(3) Związki samorządowe, które poniosły koszty 
le'czenia osób przymusowo odosohnionych, mają w 
ciągu 5 lat od dnia pokrycia tych kosztów prawo 
regresu w drodze administracyjnej do tych osób albo 
do innych osób, instytucyj lub samorządów, obowią
zanych z jakiegokolwiek tytułu prawnego do pokry
cia tych kosztów. 

(4) Osoby ni<ezamożne, którym zarządzenia, wy
dane w myśl nini,ejsz,e.j ustawy, przesrl<odziły w 'za
mbkowaniu dłużej, niż przez 3 dni, narażając je 
prze.z to na szkody materiaLne, mają prawo do od
s.zkodowania ze strony Skarbu Państwa. 

(5) Minister Opieki Społecznej w porozumieniu 
z Minisbrem Spraw Wewnętrznych określa w drodze 
rozporządzenia: 

a) zakres obowiązków związków ,samorządowych 
pod wz,ględem utrzymania lUib lecz,enia osób 
przymusowo odosobnionych; 

hl zasady przyznawania odszkodowania w przy
padkach, wymienionych w Ulstępie czwa.riym. 

Art. 13. (1) Kto poniósł szkody lub straty 
wskutek odkażenia, względnie zniszczenia należących 
do niego przedmiotów, ma prawo żądania odpowied
niego odszkod1o.wania od gminy; Skarb Państwa zwra
ca ,gminie polowę poniesionych na ten cel wydatków; 
w przY'padikach, zasł.ugujących na uwzględnienie, Mi
nistrowi Opieki Społecznej służy prawo przyznania 
gmin~e zwrotu wydatków ponad 50 %; żądanie wy
pła'ty odszkodowania ulega przedawnieniu z upływem 
terminu trzymiesięcznego od daty zwrotu przedmio
tów odtkażonych lub zawia,domienia o ich zniszczeniu; 
za przedmioty, będące własnością Państwa oraz in
stytucyj lub za:kładów, zarządzanych przez Państwo, 
nie .uiS'zcza się ods.zkodowania. 

(2) Wysokość odszkodowania określają powia
towe władze rudminis'Łraoji ogólnej. Strona, niezado
wolona z orzeczenia te.j władzy, może w terminie 14 
dni od doręczenia orzeczenia wytoczyć przed s<\,d po
wództwo o ustalenie wysokości odszkodowania. 

Art. 14. Osoby, nie sto!5ujące się ,do prze;pisóv. 
ustawy niniejs:z.ej lub rozporządzeń na jei podstawie 

wydanych, tracą prawo do odszkodowania, określo
nego wart. 12 us.t. (4) i wart 13. 

Art. 15. (1) Osobie, zatrudnionej stale przy zwal
czaniu chorób zaJkaźnych lub powołanej do ioh zwal
czania, jeżeli sŁanie się całkowicie lub częściowo nie
~dolna ,do Ipracy wskutek zapadnięcia na chorobę za
kaźną w związku z ,wykonywaniem czynności słuiJbo
wych, należy się od Pańs.twa odszkodowanie lub za
opatrzenie; w raóe spowodowanej ,chorobą zaJkaźną 
śmierci takiej osoby należy ,się jej .rodzini,e zaopa
brzenie. 

(2) ZasaJdy i wys(jkość odszkodowania i zaopa
t'rzenia tlJStala Rruda .Ministrów na wniosek Ministra 
Opieki Społecznej w porozumieniu z MiniiSŁrem 
Skarbu. 

(3) Przepisy ust. (1) nie mają zastosowania do 
tych os'ób, zahm:dnionych przy zwalczaniu cho.rób za
kaźnych, któr·e na pods,tawie innych przepisów praw
nych nabyły prawo do. emeryturyIUib .innegozaopa
trzenia, równego co do wysokości zaopatrzeniu, usta.
nowionemu przez Radę Minis,trów. Jeżeli osobom tym 
lub pozostałym po nich rodzinom należy się według 
innych przepilsów prawnych zaopatrzenie mniejsze, 
niż us,talone w sposób wyżej wskazany, wówczas uzu
pełnia się j,eclo wysokości, us.talonej przez Radę Mi
ni'strów. 

Art. 16. Odosobnienie 'lUib czasowe wy'klucze
nie od zajęć z powodu choroby za:kaźnej, trwającej 
krócej niż 3 miesiące, nie może być powodem rozwią
zania \lJlIlOwy o pracę, ani .rozwiązania stoSIUIlku służ
bowego. 

Art. 17. (1) Obowiązek otwierania oddziałów 
dla chorych zakaźnych w szpitalach ogólnych ciąży 
na powiatowych związikach samorządowych i mia~ 
stach, wydzielonych z powiatów. Tworzenie innych 
za1kładów i urządzeń sanitarnych, nieZlbędnych do 
walki z chorobami zakaźnemi, jest obowiązkiem po
wiatowych i gminnych związków samorządowych w 
zakresie ich potrzeb miejscowych, okreś,lonym. przez 
woj ewódrl<ą\ wł rudzę a,dminis trac j i ogólnej. 

(2) Jet:eli za'kłady i urządzenia, wymienione w 
ust. (1). zostały utworzone na żądanie wojewódzkiej 
władzy a:dmipi,stracji ogólnej w zakresie, przekra
czającym potr\,zeby miejscowe, wówczas związek sa
morządowy m~ prawo domagać się od Skarbu Pań
stwa zwrotu c~ najmniej połowy kosztów założenia. 

Art. 18. ~ (1) Związki samorządowe w całości 
ponoszą koszty:\ 

a) utrzym:ania na ich terenie zakła'dów leczni
czych praz innych zakładów i urządzeń sa
nitarn~ch, niezbędnych do waliki z choroba
mi zak~aźnemi, powstałych z .własnej ich inic
jatyw!' lub na żądanie wojewódzkiej władzy 
admin stracji ogólnej; 

b) leczen a - w zakresie okreilonym niniejszą 
ustaw - mieszkańców danej gminy, mają
cych I~ jej strony prawo do bezpłatnej opieki 
Iekat1skiej, zgodnie z odpowiedniemi przepi-
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(2) Związ:ki samorządowe mają prawo za do
konane przez siebie czynnoś ci w związku ze zwalcza
niem chorób zakaźnych lub za,po:bie{:_miem ich powsta
waniu lub szerzeniu się (odkażanie, tępienie zwierząt , 
owadów i robactwa) pobierać opłaty . Szczegółowe 
przepisy co do zasad pobierania tych opIat wyd.a Mi
nister Opie.ki S,połe.cznej w porozumieni.u z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych. 

Art. 19. Kos'zty, wynikające z wykonania po
stanowień ninie,jsze j usta"Ny, jeż e li ustawa ta inaczej 
nie stanowi, ponosi Skarb Państwa w cało,ś ci. 

Art. 20. Jeżeli związek samorządowy nie speł
nia obowiązków, wynikających z nini,e jsz,ej ustawy, 
władze państwowe mogą wykonać odpowiednie zarzą
dzenia na kosztdane~lo związ,ku. 

Art. 21. Przepisy ustawy niniejszej w niczem 
nie naruszają postanowień, opartych na umowach 
międzynarodo1wych. 

Art. 22. (1) Winny przekroczenia przepisów 
ni:niejsze,j us'tawy, bądź te;ż rozporządzeń lub z a<r.z ą
dzeń, w"tdanych na jej podstawie, podlega karze 
a,resztu do 3 miesięcy i .grzywny ·do 3.0'0'0 złotych,lub 
jednej z tych kar, je'żeli za czyn ten nie ,grozi kara 
surowsza. 

(2) Przedmioty wytwarzane, przechowywane, 
rozpowszechniane lub używane wbrew przepisom ni
niejszej ustawy i wydanych na jej podstawie rozpo
rządzeń lub zarządzeń, mogą ulec przepadkowi i w 
tym razie będą zniszczone lub przekazane na rzecz 
szpitali lub instytucji opieki społeczne j. Władza może 
zarządzić. niezwłoczne zajęcie przedmiotów, podlega
jących przepadkowi, i zniszczenie ich przed orze
czeniem przepadku, jeżeli będą tego wymagały 
w:zg:lędy z-clrowia pu\J.Iicznego. 

(3) Do orze'kania 'W sprawach, poprze.dniemi 
ustępami okreśhnych, :powołan€ są powiato'we władze 
adminishacj i ogólnej. 

Art. 23. Odwołania od orZeCZe1} i zarządzeń, 
wydanych na podstawie niniej s'Ze/j us'tawy lub roz
porządzeń wyllmn a wczych , nie mają mocy wstrzymu
jącej; :przepis ten nie dotyczy orzeczeń ika'rllych. 

Art. 24. Wydawanie zarządzeń i. dokonywanie 
czynnoscl w związku z zapobieganiem i zwalczani.em 
chorób zakaźnych w obrębie objektów, pozostających 
w za;rząd:zie woj sika lub przez wojslko za: jmowanych. 
albo w stosunku do 'Osób wojs1kowych, pełniących 
słu!żbę czynną, bądź też pozosta jących w stanie nie
czynnym lub w s,tanie s.poczynku. określają szczegól
ne przelpisy, wydane przez Ministra Spraw Wojsko
wych. 

Art. 25. Ustawa niniejsza nie narusza przepi
sów obowiązujących o zwalczaniu zaraźliwych cho
rób zwierzęcych. 

Art. 26. \Y/y<konanie ustawy niniejsze'j porucza 
' się Min1stro-wi Opieki Społecznej, a codo art. 10 ust. 

(3), 17 i 20 - w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnęt'rznych. . 

Art. 27. Ustawa nlnte)SZa obowiązuje na ca
łym obszarze Rzeczypospolitej i wcho,cizi w życie po 
upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. l dniem 
tym tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy w 
sprawach unmmowanych ustawą niniejszą, w szc.ze
góiności: 

a) ustawa z dnia 25. lipca 1919 r. w przedmiocie 
zwalczania chorób zakaźnych oraz innych 
chorób, występujących nagminnie (Dz. U. 
R. P. Nr. 67, poz. 402); 

h) ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu 
urzę du Naczę.lnego Nadzwyczajnego Komi
sarza do walki z epidemjami, grożącemi Pań
stwu k l ęsk ą powszechną · (Dz. U. R. P. Nr. 61, 
poz. 388); 

ej ustawa z dnia 28 sierpnia 1905 r. o zwalczaniu 
chorób zakaźnych (Zbiór ustaw prusko 
str. 373); 

dl ustawa z dnia 30 czerwca 1900 r. o zwalcza
niu chorób zakaźnych (Dz. U. Rzeszy, 
str. 306) . 

Prezyde nt Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Minister Opieki Społecznej; Jer-..y Paciorkowski 

199. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następują

cej treści: 

USTAWA 

z dnia 21 lutego 1935 r. 

o pielęgniarstwie. 

I. Wykonywanie pr~ktyki pielęgniarskiej. 

Art. 1. Przez praktykę pielęgniarską rozumie 
się zawodowe wykonywanie następujących czyn-
noścI : 

a) pielęgnowanie chorych w zakładach leczni
czych i domach prywatnych, 

b) wykonywanie zlecel'l lekarza przy chorych, 
cJ pracę w zakładach leczniczych, instytucjach 

zapobiegawczych, zakładach opiekuńczych, 
instylucjach społecznych, szkołach, zakła
dach przemysłowych oraz domach prywato. 
nych w zakresie szerzenia higjeny ogólnej 
i osobistej, zwalczania epidemji oraz zapo
biegania chorobom. 

Art. 2. (1) Do wykonywania praktyki pielę
gniarskiej uprawnione są jedynie osoby, które uzy
skały prawo praktyki pielęgniarskiej na zasadzie 
ustawy niniejszej . Osobom tym l"rzysługuje również 
wyłączne prawo używania tytułu pielęgniarki. 

(2) Nadzór nad wykonywaniem praktyki pielęg
niarskiej należy do Ministra Opieki Społecznej. 


