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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 4 października 195D r. 

w sprawie urzędowego spisu leków. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerw
ca 1939 r . o publicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P . 
Nr 54, poz. 342) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Użyte w rozporządzeniu określenie ' "urzę
dowy spis leków" oznacza ustalony przez Ministra Zdro
wia wykaz leków i surowców farmaceutycznych, które 
mogą być wyrabiane i wprowadzane do obrotu w ce
lach lecznictwa i profilaktyki. 

2. Urzędowy spis leków oraz jego zmiany uzysku:
ją moc obowiązującą po upływie miesiąca od dnia ogło
szenia w Monitorze P olskim obwieszczenia Ministra 
Zdrowia o ustalenie spisu. 

§ 2. Leki i surowce farmaceutyczne nie umieszczone 
'w urzędowym spisie leków, a znajdujące się w obrocie 
w dniu uzyskania m ocy obowiązującej urzędowego spi
su lub jego zmiany, mogą pozostawać nadal w obrocie 

'p r ze:;: okres sześciu miesięcy. Po tym t erminie surowce 
t e i leki mogą być stosowane aż do wyczerpania wyłącz
n ie w szpitaiach, będących zakładami społecznymi służ
by zdrowia . 

dzane do obrotu wyłącznie pod nazwami ustalonymi 
w urzędowym spisie leków. 

2, W przypadku, gdy dla leku na podstawie oho-, 
wiązuj ących przepisów została z·astrzeżona nazwa spe-
cjalna, nazwa ta może być umieszczona na opakowaniu 
(etykietach) obok nazwy ustalonej w · urzędowym spisi~ 
l eków z tym jednak, że powinna być ona napisana 
drobniejszymi literami 

3. W przypadku, gdy urzędowy spis lek6w lub je-
go zmiana wprowadza inną niż dotychczasowa nazwę 
danego leku, lek pod nazwą dotychczasową może być 
wprowCl.dzony do obiegu wyłącznie w sprzedaży deta'" 
licznej. 

§ 4. Rozporządzenie nie dotyczy leków pochodz~ 
n ia zagranicznego, których wykaz ustala Minister Zdro
wia w drodze obwieszczenia ogłoszonego w Monitorze 
Pol.skim, jCl.k równi eż leków i surowców farmaceutycz
nych, stosowanych wyłącznie w dentystyce, homeopatii 
bądź m edycyn ie w eterynary jnej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w itycie z dniem oglo
~ 3. 1. Od dnia, w którym urzędowy spis leków szenia. 

lub jego zmiany uzyskały moc obowiązującą, lekI i su-
rowce farmaceutyczne nim objęte mogą być wprowa- Minister Zdrowia : T. Michejda 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 4 października 1950 r. 

w spraw ie wystapienia Nowej Zelandii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie 
konwencji z dnia 12 lipca 1927 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości,. że zgodnie 
z art. 19 konwencji o utworzeniu Unii Międzynarodo
wej Niesienia Pomocy, podpisanej w Genewie dnia 
12 lipca 1927 r . (Dz. U. R. P . z 1933 r. Nr 6, poz. 35), 
Nowa Zelandia zgłosiła Sekretarzowi Generalnemu Na-

rodów Zjednoczonych dnia 2 sierpnia 1950 r. swoje wy
stąpienie z powyższej Unii. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. ·Si. Skrzeszewski 
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