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133.
Úmluva

mezi republikou československou a republikou Polskou o vzájemném připuštění lékařů
a porodních babiček

Úmluva
mezi republikou československou a republikou 
Polskou o vzájemném připuštění lékařů a po

rodních babiček k vykonávání praxe.

Republika československá a republika Pol
ská, usilujíce o upevnění vzájemných styků
na poli veřejného zdravotnictví rozhodly se 
uzavřití úmluvu o vzájemném připuštění lé
kařů a porodních babiček k vykonávání praxe.

Za tím účelem jmenovali svými plnomoc- 
níky:

President republiky českoslo
venské:

p. Prokopa Maxu,
Mimořádného vyslance a Splnomoeněného Ministra 

Republiky československé ve Varšavě.

Náčelník Státu Polského: 
p. Dra Henryka Trenknera,

Odborového Přednostu Ministerstva Veřejného 
Zdravotnictví, a

p. Juljana Makowského,
Odborového Přednostu Ministerstva Zahraničních 

Věcí.

Plnomocníci vyměnivše si plné moci, jež 
shledali v dobré a náležité formě, shodli se na 
těchto ustanoveních:

článek 1.
Lékaři jedné smluvní strany budou připu

štěni k vykonávání lékařské praxe na území

k vykonávání praxe.

Umowa
mifsdzy Republiky Czeskoslowack^ a Rzeczq.- 
pospolitíj Polsky w przedmiocie wzajemnego 
dopuszczania lekarzy i položnych do wykony- 

wania praktyki.

Republika Czeskoslowacka i Rzeczpospolita 
Polska, zmierzajac do ustalenia stosunków
wzajemnych w dziedzinie zdrowotnošci pu- 
blicznej, postanowily zawrzec umow§ o wza- 
jemnem dopuszczaniu lekarzy i položnych do 
wykonywania praktyki.

W tym celu mianowali swoimi pelnomocni- 
kami:

Prezydent Republik! Czesko- 
slowackiej:
p. Prokopa Max§,

Posla Nadzwyczajnego i Ministra Pelnomocnego 
Republiki Czeskoslowackiej w Warszawie.

Naczelnik Paňstwa Polskiego:
p. Dr. Henryka Trenknera,

Naczelnika Wydzialu w Ministerstwie Zdrowia 
Publicznego, i

p. Juljana Makowskiego,
Naczelnika Wydzialu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych.

Pelnomocnicy po wymianie peínomocnictw 
i uznaniu ich za wystarczaj ace i naležyte co 
do formy zgodzili sie na nastupuj ace postano- 
wienia:

A r t y k u 1 1.
Lekarze jednej ze stron, zawierajacych 

umowe, běda dopuszczani do wykonywania
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druhé strany v místech lázeňských po dobu 
sezóny, jakož i v místech na pohraničních 
pásmech, jichž síře stanovena byla příslušnou 
úmluvou. (Obchodní smlouva mezi republikou 
Československou a republikou Polskou ze dne 
20. října 1921, Příloha D ad 1).

článek 2.
Lékař jedné ze smluvních stran přející si 

vykonávati své povolání v místě lázeňském, 
ležícím na území strany druhé, jest povinen:

a) vykázati se potvrzením ústředního zdra
votního úřadu svého státu, vidovaným diplo
matickým zastupitelstvem druhé strany, usta
noveným při vládě téhož státu, že má právo 
vykonávati lékařskou praxi ve své vlasti, ja
kož i aprobací ústředního zdravotního úřadu 
svého státu;

b) získati povolení ústředního zdravotního 
úřadu druhé strany k vykonávání lékařské 
praxe v příslušném místě po dobu sezóny.

Povolení tato budou vydávána na dobu 5 let. 

článek 3.
Lékaři, kteří získají povolení k vykonávání 

lékařské praxe v místě lázeňském na dobu se
zóny, jsou povinni předložití státnímu admi- 
nistrativně-zdravotnímu úřadu první instance, 
příslušnému pro toto místo, každoročně po
tvrzení ústředního zdravotního úřadu jich 
státu, vidované diplomatickým zastupitel
stvím druhé strany, že ve svém státě neztra
tili práva vykonávati lékařskou praxi.

článek 4.
Lékaři každé ze smluvních stran, bydlící 

v pásmu pohraničním, mohou vykonávati 
praxi lékařskou v místech pohraničního pás
ma druhé strany.

Smluvní strany vymění si vzájemně ve 
Ihůte 30 dnů od účinnosti této úmluvy seznam 
míst, ležících v pohraničním pásmu.

Oprávnění vykonávati pohraniční praxi 
lékařskou nevztahuje se na místa lázeňská, 
ležící v pohraničním pásmu. Pokud jde o vy
konávání lékařské praxe v těchto místech, 
platí ustanovení článku 2. a 3. této úmluvy.

praktyki lekarskiej na terytorjum strony dru- 
giej w miejscowošciach kapielowych podczas 
sezónu oraz w miejscowošciach strefy pogra- 
nicznej, której szerokošč okrešla odnošna 
umowa. (Umowa handlowa migdzy Republika 
Czeskoslowacka a Rzeczapospolita Polsky 
z dnia 20. paždziernika 1921 r. Anneks D 
ad 1).

A r t y k u 1 2.
Lekarz jednej ze stron, zawieraja^cych umc- 

we, pragnacy wykonywac swój zawód w miej- 
scqv/ošci kapielowej, položonej na terytorjum 
drugiej strony, winien:

a) wykazac sie zašwiadczeniem centralnej 
wíadzy sanitarnej swego Paňstwa, wizowa- 
nem przez przedstawicielstwo dyplomatyczne 
drugiej strony ustanowione przy Radzie tego 
Paňstv/a, iž služy mu prav/o wykonywania 
praktyki lékařskéj w swojej ojezyžnie oraz 
aprobata centralnej wladzy sanitarnej swego 
Paňstwa;

b) uzyskac zezwolenie centralnej wladzy 
sanitarnej drugiej strony na wykonywanie 
praktyki lekarskiej w danej níiejscowošci 
podczas sezónu.

Zezwolenia te b§da wydawane na okres lat 
pi§ciu.

A r t y k u 1 3.
Lekarze, którzy uzyskaj^ zezwolenia na 

wykonywanie praktyki lekarskiej w miejsco- 
wošci kapielowej podczas sezónu, winni co- 
rocznie przedstawič paňstwowej wladzy admi- 
nistracyjno-sanitarnej I. instancji, wlašciwej 
dla danej miejscowošci, pošwiadezenie wladzy 
sanitarnej Paňstwa Ojczystego, wizowane 
przez przedstawicielstwo dyplomatyczne dru
giej strony, iž w ojezyžnie swej prawa wyko
nywania praktyki lekarskiej nie utracili.

A r t y k u 1 4.
Lekarze každej z umawiajaeych si§ stron, 

zamieszkali w strefie pogranieznej, moga wy
konywac praktykp lékařsky w' miejscowo
šciach strefy pogranieznej strony drugiej.

Strony umawiaj ace si§ dostarezq sobie 
wzajemnie w przeciqgu 30 dni od chwili wej- 
šcia w žycie niniejszej umowy, wykazy miej
scowošci položených w strefie pogranieznej.

Uprawnienie do wykonywania pogranieznej 
praktyki lekarskiej nie obejmuje miejscowo
šci kapielowych, položených v strefie pogra
nieznej. Do wykonywania praktyki lekarskiej 
w tych miejscowošciach maja zastosowanie 
postanowienia art. 2 i 3 niniejszej umowy.
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článek 5.
Na pohraničním pásmu každé ze smluv

ních stran mohou vykonávati praxi porodní 
babičky druhé strany bydlící v pásmu pohra
ničním. (Obchodní smlouva mezi republikou 
československou a republikou Polskou ze dne 
20. října 1921, Příloha D ad 1.)

článek 6.
Lékaři a porodní babičky, přející si vyko

návati praxi na pohraničním pásmu druhé 
strany jsou povinni hlásiti se u státního ad- 
ministrativně-zdravotního úřadu první in
stance, příslušného pro toto území, a předlo
žití potvrzení státního administrativně-zdra- 
votního úřadu první instance svého státu, vi
dované konsulárním zastupitelstvem druhé 
strany, že mají právo vykonávati praxi lékař
skou, případně babickou.

Článek 7.
Lékaři a porodní babičky, vykonávající 

svoje povolání na pohraničním pásmu druhé 
strany, smějí podávati léky jen v případě hro
zícího nebezpečí.

Léky připravované v malých dávkách pro 
potřebu spotřebitelů v některé z okolních lé
káren na předpis lékaře, oprávněného vyko
návati praxi na území jedné smluvní strany, 
mohou býti vnášeny bez jakéhokoli cla a bez 
zvláštního povolení.

Nebude však požadováno lékařského před
pisu pro jednoduché medicinální drogy nebo 
pro obyčejné přípravky lékárnické a chemické 
v malých dávkách pro potřebu spotřebitelů, 
přesně a jasně na obalu označené, s výhradou, 
že drobný jich prodej jest dovolen podle usta
novení platných v příslušném území.

Seznam těchto prostředků vydají smluvní 
strany po vzájemné dohodě.

Článek 8.
Lékaři a porodní babičky, které mají podle 

článku 4. a 5. této smlouvy právo vykonávati 
praxi v pásmu pohraničním druhé strany, ne
mají práva k trvalému usazení se nebo by
dlení v tomto státě, leč by dostáli všem pod
mínkám předepsaným zákony téhož státu, 
pro nabytí práva vykonávati praxi lékařskou, 
případně babickou.

A r t y k u 1 5.
W strefie pogranicznej každej ze stron za- 

wierajacych umow§ moga wykonywač prak- 
tyk§ položne drugiej strony, zamieszkale tam- 
že w strefie pogranicznej. (Umowa handlowa 
mi^dzy republiky Czeskoslowacka i Rzecza- 
pospolita Polska z dnia 20. paždziernika 1921 
r. Anneks D ad 1.)

A r t y k u í 6.
Lekarze i položne, pragnacy wykonywač 

praktyke v strefie pogranicznej drugiej 
strony, winni zglosič si§ do wíašciwej dla da- 
nego terytorjum paňstwowej wladzy adrnini- 
stracyjno-sanitarnej I. instancji i przedstawic 
zašwiadczenie wladzy administracyjno-sani- 
tarnej I. instancji Paňstwa Ojczystego, wi- 
zowane przez wlašciwe przedstawicielstwo 
konsularne drugiej strony, iž služy im prawo 
wykonywania praktyki lekarskiej wzgi§dnie 
akuszeryjnej.

A r t y k u 1 7.
Stosowanie lekarstw dozwolone jest leka- 

rzom i potožnym, wykonywuj qcym swój za- 
wód w drugiej strefie jedynie w wypadku 
grožacego niebezpieezeňstwa.

Lekarstwa przygotowane w malých ilo- 
šciach dla potrzeb konsumentów w jednej 
z okolicznych aptek na recept§ lekarza upo- 
wažnionego do wykonywania swych czynnošci 
na terytorjum jednej z ukládájacych si§ 
stron, b§da mogly byč wprowadzane bez ja- 
kiegokolwiek cla i bez specjalnego zezwolenia.

Nie b§dzie wymagane natomiast przedsta- 
wienie recepty, lekarskiej dla prostých šrod- 
ków lekarskich lub zwykíych produktów ap- 
teeznych i chemicznych w malých ilošciach 
dla potrzeb konsumentów dokladnie i jasno 
oznaczonych jako takie na opakowaniu, pod 
warunkiem, by sprzedaž detaliczna byla do- 
zwolona przez przepisy odnošnego krajů.

Wykaz tych šrodków zostaníe przez uma- 
wiaj^ce sie strony za wzajemnem porozumie- 
niem wydany.

A r t y k u 1 8.
Lekarze i položne, dopuszczeni stosownie 

do art. 4. i 5. do wykonywania praktyki po
granicznej w drugiem Paňstwie, nie maja 
prawa osiadania na stale lub zamieszkiwania 
w tem Paňstwie, chyba že dopelnia wszystkieh 
warunków przepisanych przez Ustawy tego 
Paňstwa dla uzyskania prawa wykonywania 
praktyki lekarskiej wzglgdnie akuszeryjnej.
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Totéž platí pro lékaře, jimž bylo dovoleno 
vykonávali praxi lékařskou v místech lázeň
ských po dobu sezóny, chtěl-li by v tomto 
místě bydleli mimo sezónu.

článek 9.
Lékaři a porodní babičky, vykonávající 

praxi podle této úmluvy na území druhého 
státu, povinni jsou řídili se zákony a předpisy 
správními tohoto státu pod trestem ztráty 
práva vykonávat! praxi lékařskou, případně 
babickou, nehledíc k další zodpovědnosti po
dle příslušných předpisů právních.

Článek 10.
Lékaři,' státní občané jedné ze smluvních 

stran, kteří před 1. listopadem 1918 trvale by
dleli na nynějším území druhé strany a měli 
tam právo vykonávat! lékařskou praxi, mají 
i na dále toto právo.

článek 11.
Tato úmluva bude ratifikována a ratifi- 

kační listiny budou vyměněny ve Varšavě 
v době pokud možno nejkratší.

Úmluva tato nabude účinnosti 8 dní po vý
měně ratifikačních listin.

Úmluva tato zůstává v účinnosti ještě 6 mě
síců po dni výpovědi, dané jednou ze smluv
ních stran.

Na doklad podepsali výše jmenovaní plno- 
mocníci tuto úmluvu a opatřili ji svými peče
těmi.

Dáno ve Varšavě ve dvou stejně znějících 
exemplářích v jazyku československém a pol
ském dne 23. září 1922, roku tisícího devíti- 
stého dvacátého druhého.

(L. S.) P. MAXA,

To samo dotyczy lekarzy dopuszczonych 
do wykonywania praktyki lekarskiej w miej- 
scowošciach kapielowych podczas sezónu, je- 
šliby chcieli zamieszkiwač w danej miejsco- 
wošci póza sezonem.

A r t y k u 1 9.
Lekarze i položne, wykonywuj acy praktykg 

na zasadzie niniejszej umowy na terytorjum 
drugiego Paňstwa, winni sig stosowac do 
ustaw i przepisów administracyjnych tego 
Paňstwa pod rygorem útraty prawa praktyki 
lekarskiej wzglgdnie položniczej, a to nieza- 
ležnie od odpowiedzialnošci w mysl odnošnych 
przepisów prawnych.

A r t y k u 1 10.
Lekarze — obywatele jednej z umawiaja- 

cych sie stron, którzy przed 1. listopada 1918 
r. stale zamieszkiwali na obecnem teryto
rjum strony drugiej i korzystali tam z upraw- 
nieň wykonywania praktyki lekarskiej, ko- 
rzystaj a nadal z tych uprawnieň.

A r t y k u 1 11.
Umowa niniejsza b§dzie ratyfikowana a 

dokumenty ratyfikacyj ne zostana wymienio- 
ne w Warszawie w možliwie krótkim czasie.

Umowa niniejsza wejdzie w žycie po uply- 
wie 8 dni od chwili wymiany dokumentów 
ratyfikacyj nych.

Umowa niniejsza zachowa moc obowiazu- 
jaca jeszcze w ciagu 6 miesi§cy po dniu, 
w którym ja jedna iub druga z umawiajacych 
sig stron wypowie.

Na dowód czego wyžej wymienieni pelno- 
mocnicy Umowe niniejsza podpisali i opa- 
trzyli ja swemi piecz§ciami.

Sporzadzono w Warszawie w dwóch jedno- 
brzmiacych egzemplarzach w jazyku czesko- 
slowackim i polskim dnia 23. wrzešnia roku 
1922, tysiac dziewieéset dwudziestego dru
giego.

(L. S.) H. TRENKNER.

(L. S.) J. MAKOWSKI.

Úmluva tato byla ratifikována presidentem republiky československé dne 19. čer
vence 1923, ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 27. května 1926 a úmluva 
sama nabývá účinnosti podle čl. 11 osmého dne po výměně ratifikačních listin.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


