
Dziennik Ustaw Nr 33 - 360 '--" Poz. 305 300 

305 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 lipca 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju' 1946 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 dekretu z dnia 21 grud
nia 1945 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wy
puszczenia Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 
1946 r. (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 2, poz. 11) zarządza 
się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 
16 lutego 1946 r. o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki 
Odbudowy Kraju 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 63) 
§ 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,§ 10. Kapitał i premie do 10.000.- zł płatne są 

w oddziałach Narodowego Banku Polskiego, Banku In
westycyjnego, Banku Rolnego i Powszechnej Kasy 
Oszczędności. Premie ponad 10.000.- zł płatne są wy
łącznie w Oddziale Głównym Narodowego Banku Pol
skiego w \Varszawie". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

, Minister Finansów: w z. W. Trąmpczyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 24 lipca 1950 r. 

w sprawie zapobiegania szerzeniu duru brzusznego i durów rzekomych przez ich nosicieli. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 lit. b) ustawy z dnia 
21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym 
i o ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 198 
i z 1949 r. Nr 25, poz. 174) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Użyte w rozporządzeniu określenie "dur" 
oznacza dur brzuszny oraz dury rzekome, określen i e 

zaś "badania na nosicielstwo" badania kliniczne i ana
lityczne, mające na celu wykrycie w ustroju lub wy
dalinach ludzkich zarazków duru. 

2. Nosicielem zarazków duru w rozumieniu niniej
szego rozporządzenia jest osoba nie wykazująca obja
wów duru, której ustrój jednak )Nydala na zewnątrz 
żywe zarazki tej choroby. 

§ 2. 1. Nosiciele zarazków duru są obowiązani: 

1) poddawać się badaniom na nosicielstwo w termi
nach, określonych przez lekarza ośrodka zdrowia 
właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania ; 

2) ściśle przestrzegać zasad h igieny osobistej zale
conych przez tego lekarza; 

3) powiadamiać tego lekarza o każdorazo\~~j zmianie 
miejsca swego zatrudnienia; 

4) powiadamiać prezydium powiatowej (miejskiej) 
rady narodowej o każdorazowej zmianie miejsca 
zamieszkania. 

2. W przypadku, gdy ośrodek zdrowia jest zbyt 
oddalony od miejsca zamieszkania nosiciela zarazku w 
óum, obowiązany on jest poddawać się badaniom na 
nosicielstwo VI innym zakładzie społecznym służby 

zdrowia, wskazanym przez prezydium powiatov{ej 
(miejskiej) rady narodowej. 

~. 

§ 3: "1. Osoby, zatrudnione w zakładach leczni
czych, zakładach dziecięcych, szkołach, bursach, inter
natach, zakładach, w których wytwarza się bądź wpro
wadza w obieg leki lub artykuły żywności, zakładach 
wodociągowych, kąpieliskach, hotelach oraz domach 
wypoczynkO\vych, obowiązane są poddaVlać się bada
niom na nosiciel~t\vo w. t erminach określonych przez 
prezydium powiatowej (miejskiej) rady narOdowej. 

2. Prezydium powiatowej (miejskiej) rady naro
dowej może zwolnić n iektóre osoby zatr udnione w za
kładach wymienionych w ust. 1 od obowiązku podda
wania si ę badaniom na nosicielstwo w przypadkach, 
gdy rodzaj spełnianych przez nie czynności nie zagraża 
n iebezpieczellstwem zarażenia innych osób drogą nosi
cielstwa. 

3. W celu poddania się badaniom, osoby wymie
nione w ust. 1 zgłaszają się do ośrodka zdrowia właści
wego ze względu na ich miejsce zamieszkania. 

§ 4. 1. Osoby, które przebyły dur (ozdrowieńcy), 
obowiązane są niezwłocznie po ustąpieniu objawów 
chorobowych poddać się trzykrotnemu badaniu na no
sicięlstwo w odstępach pięciodniowych . 

2. Ozdrowieńcy, zatrudnieni w zakładach wymie
nionych w § 3 ust. 1, o·oowiązani są po upływie lO dni 
od ostatniego badania określ::m.ego w ust. 1 poddać się 
dodatkowo trzem badaniom na nosicielstwo w odstępach 
f2zasu tygodniowych. W okresie tych ostatnich badań 

ozdrowieńcy mogą być za zgodą prezydium powiatovvej 
(miejsk iej) rady narodowej dopuszczeni do spelniania 
jedynie takich czynności, które nie zagrażają szerzeniu 
się dui'u drogą 110sicielsl wa. 
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3. Ozdro"vieńc:r , którzy przebyli du:r w szpitalu, 
poddają się badaniom określonym w ust. 1 w tymże 
sz:)italu, w pozostałych zaś przypadkach ma odpowiednie 
.zastosowanie przepis § 3 ust. 3. 

§ 5. Osoby, które prowadząc wspóh:e gospodar
stwo z chorym Ha dur, były z nim w stycznnści , obo
wiązane są poddać się badaniu na nosicielstwo w ter
minie i w zakładzie społecznym służby zdrowia, wska
zanym przez prezydium powiatowej (miejskiej) rady 
narodowej. 

§ 6. 1. O każdym. przypadku stwierdzonego no
sicielstv/a oraz o pierwszym zgłoszeniu się nosiciela 
zarazków duru do badań zakład społeczny służby zdro
wia obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie prezy
dium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, właści

wej ze względu na miejsce zamieszkania nosiciela, 
podając jego imię, nazwisko, adres oraz miejsce i ro
dzaj zatrudnienia. 

2. Zakład społeczny służby zdrowia obowiązany 

jest zawiadomić właściwe prezydium powiatowej (miej
skiej) rady narodowej o każdym nieusprawiedliwionym 
niestawiennictwie nosiciela na badanie w wyznacz()nym 
terminie. .,. 

3. W przypadkach, gdy pÓ co najmniej rocznej 
obserwacji nosiciela trzykrotnie kolejno po sobie nastę
pujące badania nie wykazały w ustroju obecności za
razków duru , zakład społeczny służby zdrowia zwalnia 
daną osobę od obowiązku poddawania się dalszym ba
daniom na nosicielstwo oraz zawiadamia o tym pre
zydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej . 

4. W przypadkach ok!- ,eślonych w ust. 1 i 3, jeżeli 
nosiciel bądź osoba zwolnJ: ma od obowiązku poddawa
nia się badaniom jest zatrudniona w zakładzie wymie
nionym w § 3 ust. 1, zakład społeczny służby zdrowia 
zawiadamia również pracodawcę tej osoby. 

§ 7. Prezydium powiatowej (miejskiej) rady na
rodowej sprawuje nadzór nad nosicielami, przebywa
jącymi na podległym mu obszarze, prowadzi rejestr 
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nosicieli według wzoru ustalonego przez Ministra Zdro-
wia oraz czuwa nad przestrze.q;aniem przepisów niniej
szego rozporządzenia. 

• .• • ;t." ••. , 

§ 8. W zakładach pracy nie wolno zatrudniać no
sicieli zaraZKOW auru pr zy czynnościach z\viązany'ch 
z pielęgnacją dzieci i os6b chorych, wytwarzaniem lub 
wprowadzaniem w obieg artykułów żywności oraz do
starczaniem wody do p icia. 

§ 9. 1. Do pracy w zakładach wymienionych 
w § 3 ust. I nie wolno przyjmować osób, które nie 
przedstawią aktualnego świadectwa wydanego przez 
ośrodek zdrowia, właściwy ze w'zględu na ich miejsce 
zamieszkania, stwierdzającego , że poddały .się badaniom 
na nosicielstwo oraz że badania te dały wynik ujemny. 

2. Nooiciele oraz ozdrov.,rieńcy bez względu na 
spełniane czynności mogą być w uzasadnionych przy
padkach zatrudnieni w zakładach wymienionych w § 3 
ust. 1 jedynie za zgodą prezydium powiatowej (miej
skiej) rady narodowej, pod warunkiem, że będą zacho
wane środki ochronne, niezbędne do zapobieżenia sze
rzeniu się duru. 

3. Zakład, wymienio-ny w § 3 ust. 1, obowiązany 
jest - w przypadku otrzymania . zawiadomienia 
o stwierdzonym nosicielstwie pracownika (§ 6 ust. 4)
odsunąć go niezwłocznie od z.ajęć dotychczas przez 
niego wykonywanych oraz zatrudnić przy czynnościach 

określonych. przez prezydium powiatowej (miejskiej) 
rady narodowej. W przypadku, gdy takie zatrudnienie 
nie jest możliwe, stosunek służbowy 'bądź stosunek pra
cy powinien być rozwi ,!zany z zachowaniem obowią
zujących przepisów. 

§ 10. Koszty badań na nosicielstwo ponosi Skarb 
Państwa.... 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 29 lipca' 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie osobnych opłat za wylwnywanie czynności przez funkcjonal'iusz6w 

celnych poza miejs.cem urzędowym lub poza czasem urzędowym oraz za konw()jowanie i strzeżenie towarów. 

Na podstaWie art. 44 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 2'7 października 1933 r. o pra
wie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 
16 czerwca 1937 r. w sprawie osobnych opłat za wy
konywanie czynności przez funkcjonariuszów celnych 
poza miejscem urzędowym lub poza czasem urzędowym 
oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów (Dz. U. R. P • 

... ", 

z 1937 r. Nr 48, poz. 375 i z '1946 r. Nr 4,4, poz. 258) 
wprowadza się następujące zmiany: 

W § 7 pkt 1) wyrazy ,,40 .zł" zastępuje się wyra
zami ,,200 zł", a wyrazy ".60 zł" wyrazami ,,300 zł". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. ,;1 •• i,.,C.'c .. 

Minister Finansów: w z. W. Tlqmpczyftski 


