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ROZPORZ.,\DZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22

września

1959 r.

w sprawie reklamowania leków,

•

/
Na podstawie art. 16 ust. I pkt 5 ,'łstawy z dnia 8 stycz(nia 1951 r. o środkach far maceutycznych i odurzających Ołaz
('ar ty;włach sanitarnych_(Dz. U. Nr 1, p oz. 4) zarządza s ię, co

§ 3. 1. Osoby u biegając e się o zezwolenie na reklamowanie leków powinny zgłosić wniosek do Ministerstw'! Zdrowia, za łączając wzór i opis reklamy w trzech ~gzemplarzach.
2. VI reklamie (ust. 1) nie wolno zamieszczać:

', następuje:

Leki bardzo silne t Sllnlc'ł_<!zialające mogą być rel) informacji leczniczych, n ie mających potwierdzenia dzia'"
łan ia terapeutycznego,
k larnowane jedynie w formie ogłoszen vi- ,~zdawnictwach
fuchowych medycznych, lekarsko-weteryn :Hyjny'C't:i- ...~ -!arma2) wskazalI. l~czni czy~h n ie potwierdzonych b.3daniami kliec u tycznych , przeznaczonych dla lekarzy, leka rzy denty~ów,
mcznyml l sug erujących wyłączną skuteczność reklamolekarzy weterynarii i farmaceutó,v albo w formie broszu,J-.... _
wanego leku,
~l otck reklamowych bąd~ druków ro zs yłanych bezpoś[ed~to ~-4.:,~ozyC!i n,adeslania w skazówek leczniczych,
l wyłącznIe clo takich osobo
.
4) op is.i'ot~)aWow chorobowych, które reklamowa ny lek ma
§ L

zwa lczać.

1. Leki, nie wymienione w §. ~ ! m?gą .być ,re k: 3.3. Rpj!<'fd"ma n ie może dotyczyć leku nie dopuszc~onego
ID owane za p omocą prasy. radia, teleWIZJI, kJUa I plaKatow dQ,,"'Óbiotu.
c ra z wszelkimi innymi sposobami za zezwoleniem wydanym ,. przez Ministra Zdro wia, a bez tego zezwolen ia - t y l w " /
§ 4. R?zporządzenle nie dotyczy etykie t oraz druków
form ie określonej w § 1.
.___
.
reklamowycn dołącza nych do opakowań leków.
§ 2.

2. Zezv/oleni a na rekI a rnsrW-frrth!'1ek ów --slOs~anyc;-, wy-

łączni e w lecznictwie 7;Nlerząt wydaje Minister Zdrowia
poro z umi en i~

3.

z

Mini~.\"~m

Zezwo lenif. óKrcśla

§ 5.

w

Rozporządzenie

wchodzi w

życie z

dniem oglo-

szenia.

Rolnictwa .
czas i formę reklamy.

Minister Zdrowia: R. Barański

355
OSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 21

w sprawie

pnystąplenla

Kuby do Konwencji

października

dotyczącej

1959 r.

przywilejów 1 immunitetów Narodów Zjednoc'l Onych

z dnia 13 lutego 1946 r.
Podaje się mnIejszym do wiadomości, że zgodn ie z § 32
II(ollwencji dotyczącej przywilejów i immunitetó w Narorlów
lZjed noczonych. zatwierdzonej przez Zgromadze ni e Ogólne
~arodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
(Dz. U,

z 1948 r. Nr 39, poz. 286), nastąpiło dnia 9 wrzesma 1959 r.
przystąpienie Kuby do powyźsz ej Konwencji.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewfcz

356
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21

października

1959 r.

dotyczące pnysląplenla Nowej Zelandii do Traktatu Państwowego w spra.vle odbudowy nIezawisłej l demokratycznej

Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Podaje się n iniej szym do wi adomo ści, że zgodn ie z art. 37
Traktatu Pat~5twowego w sprawie odblldowy nie zawisłe j i demokratyc7.!l2J Austrii, podp is anego w Wiedniu dnia 15 maja
1955 r, (Dz. U. z 1'157 r. Nr 1'1, poz. 94). zlo'ż.o ny zo s tał Rząd owi Zwlą:: Jcu Socjali stycznych Republi k Radzieckich dnia

TbC''Wlln z pol e ce nia Prezes a Rady Ministrów w

Za:u. 14.9

26 wrzesnia 1959 r. dokument
do powyższego Traktatu.

przystąpienia

Minister Spraw Zagranicznych: w z.

Z ak ładach

1.

Nowej Zelandii

WlnJ~wlcz

Graficznych "Tamka", Warszaw9., ul. Tamka 3.

Cena 1.60

zł

