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6) zaświadczenie szpi tala, że kandydat (ka) od
był (ła) praktykę pielęgniarską (§ 3 punkt b. 3 
niniejszego rozporządzenia) tudzież, że za
równo stan fizyczny i umysłowy, jak i uspo· 
sobienie oraz charakter kandydata (ki) po· 
zwalają mu (jej) na uprawianie z pożytkiem 
zawodu pielęgniarskiego. 

Podania winny być należycie ostemplowane. 

§ 5. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje 
Minister Zdrowia Publicznego. Decyzja br:;dzie zako
munikowana petentowi (tce) bez podania powodów 
ewent. odmowy. 

§ 6. Egzamin odbywa się w wyznaczonym w tym 
celu szpitalu. 

Miejsce i czas egzaminu wyznacza w miarę po
trzeby Minister Zdrowia P~błicznego przynajmniej na 

\ miesiąc przed jego terminem. ' 

§ 7. Osoby dopuszczone do egzaminu winny 
najpóźniej na 10 dlli przed terminem, egzamin li wnieść 
na ręce zarządu szpitala, w którym ma się odbyć 
egzamin , opłatę egzaminacyjną w wysol<ości wyznaczo
nej każdorazowo przez Ministra Zdrowia; Publicznego. 

Opłata egzaminacyjną w 'żadnym wypadku zwro
towi nie ulega. 

§ 8. Czwarta część całkowitej sumy wpływów 
z opłat egzaminacyjnych idzie na pokrycie wydatków 
szpitala pozostających w związku z egzaminem, reszta 
zaś dzieli się mi~dzy tych egzaminatorów, którzy nie 
są urzędnikami państv, owych władz administracyjnych. 

§ 9. Egzamin odbywa się grupami; każda grupa 
nie może obejmować więcej jak 10 osób. Podziału 
na grupy dokonywuje przewodniczący Komisji. 

§ 10. Egzamin porega na stwierdzeniu znajo
mości przedmiol:ów, wchodzących w zakres medycyny 
ś.cislej, higjeny i opieki społecznej, oraz sprawno'ści 
w odbywaniu dyżuru. przy chorych i w wykonywaniu 
zabiegów pielęgniarskich. Szczegółowy program egze
minU! pielęgniarskiego ustali Ministe r Zdrowia' Pu
blicznego w drodze instrukcji. 

§ 11. Zarządzenia w przedmiocie przeprowa
dzenia egzaminu z poszczególnych przedmiotów wy
daje Komisja. 

§ 12. Dla osób, przystępujących do egzaminu 
na podstawie punktu "a § 3" niniejszego rozporzą
dzenia, Komisja może stosować według swego uzna
nia ulgi przy egzaminie, przez zwalnianie od pytania 
z poszczególnych przedmiotów. 

Przy egzaminowani u mogą być obecni kierow
nik szkoły piel~gniarstwa, którą ukończyły egzamino
wane, oraz osoby wprowadzone przez przewodniczą
cego Komisji. 

§ 13. , Po zakończeniu egzaminu Komisja oce
nia kolegjalnie, drogą jednomyślnej uchwały wynik 
egzaminu każdej z egzaminowanych osób; wynik mo
że być dobry lub niedostateczny. 

W wyjątkowych wypadkach może Komisja za 
zgodą przewodniczącego uznać, że kandydat(ka) 
zdał(a) egzamin z wynikiem dobrym. chociaż jeden 
z jej członków uznaje go za niedostateczny. 

Jeśli kandydat(ka), który zdał(a) egz:.:min, wy
kl'lzał(a) przytem wybitną znajomość przedmiotu 

i uzdolnienie, to wynik może być uznany za bardzo 
dobry. 

Jeśli egzaminatorowie różnią się co do tego, 
czy kąndydat(ka) zdał(a) egzamin z wynikiem b. do
brym. czy też dobrym, wówczas Komisja de cyduje 
większością głosów; w razie ich równości miarodajną 
jest ocena, za którą oświadczył się przewodniczący. 

§ 14. Osoby, które egzamin pielęgniarski zdały 
z wynikiem niedostatecznym, mogą przystąpić do 
niego pono'ł'n ie dopiero po upływie 1 roku. Nikt 
nie może przyst~pować do egzaminu pielęgniarskie
go więcej, niż trzy razy. 

Jeśli kto z jakichkolwiek powodów przerwał 
zdawanie egzaminów, to .egzamin uważa sie: za nie
zdany. 

§ 15. I'(omisja prowadzi szczegółowy protokół 
wszystkich swych czynności. Po zakończen iu egza
minu protokół zaopatrzony podpisami wszystkich 
członków Komisji winien być niezwłocznie przesłany 
Ministrowi Zdrowia Publicznego. Protokół winien rów
nież zawierać szczegółowe wyrachowanie z s um, które 
wpłynęły tytułem opIat egzaminacyjnych. 

§ 16. Osobom, które złożyły egzamin z wyni· 
Idem b. dobrym lub dobrym, Minister Zdrowia Pu· 
blicznego wyda odpowiednie dyp1omy. Dyplomy te 
upoważniają do wykonywania praktyki w zakresie 
pielęgnia,stwa na terenie c;)lego Pal'istwa. 

Przy otrzymaniu dyplomu winna być uiszczona 
naJeży ta opłata stemplowa. 

§ 17. W razie popełnienia przez dyplomowaną 
pielęgniarkę(rza) czynu, nielicującego z zawodem pie
lęgniarskim, może jej(mu) Minister Zdrowia Publicz
lilego na wniosek wojewody, w którego okręgu pie
lęgniarka (pielęgniarz) wykonywuje, praktykI:; - dy
plom odebrać. 

§ 18. Niniejsze rozporządzenie przy uwzgl~d
nieniu § 16 nie uchyla przepisów z d.nia 10 maja 
1907 r., wydanych przez pruskiego m inistra spraw 
wyznaniowych, oświatowych i leka rskich a par\stwo
wym egz~minie piel~gniarskim. 

§ 19. Pierwszy egzamin pielęgniarski może 
odbyć si~ bez zachowania termi nów w~kazanych 
w §§ 6 i 7 niniejszego rozporządzenia. 

§ 20. Rozporządzenie niniejsze wchodzi ,w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
Adam,ki 

1050. 

Rozporządzenie Ministra Pracy 
Społecznej 

z dnia 4 grudnia 1923 r. 

Opieki 

w przedmiocie przepisów o komunalnem po· 
średnictwie pracy na terenie górnośląskiej cz«i

ści województwa śląskiego. 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady ~ini· 
strów z dn. 29 marca 1923 r. w przedmiocie prieka-
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zania Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej kompe
tencji b. mir;Jistrów pruskich w zakresie pośrednictwa 
pracy na terenie górnośląski ej części województwa 
śląskiego · (Dz. U. R. P. N2 38, poz. 255) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
b. pruskich ministrów przemysłu i handlu, spraw we
wn~trznych, rolnictwa i dóbr parlstwowych z dnia 
12 września 1919 r. w przedmiocie pośrednictwa pracy 
(F\usN1hrungen zu der Verordnung fiber f\rbeits
nac.hweise - Mi n, SI. f. Landwirtschaft, Domanen 
u. forsŁen N2 10) w rrzekładzie na język polski oraz 
po wprowadzeniu do nich zmielO, wymagElnych przez 
polski usttój administracyjny, - obowiązują, z dniem 
ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, . na terenie 
górnośląsl iej części województwa śląskiego w brzmie
niu podanem w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: St. Smó/ski 

Załącznik do r~2.p. Min. Pracy i Opieki Sp. 
z dn. 4 grudnia 1923 r. pOl. 1050. 

. § 1. Każdy powiat, zarówno miejski. jak wiej
ski, jest obowiązany zgodnIe z przepisami §§ 2 i 3 
niniejszego rozporządzenia utrzymywać komunalny 
urząd pośredn ictwa pracy. O ile tego rodzaju urząd 
dotąd nie istnieje, winien być w ciągu trzech mie
si~cy utworzony i uruchomiony. 

§ 2. Wlęl .. sze gminy powiatu wiejskiego są 
uprawnione do utworzenia j' utrzymywania samo
dzielnych komunalnych urzędów pośrednictwa pracy 
za zgodą wojewody. 

§ 3. Miejskie i wiejskie powiaty oraz gminy 
mogą się łączyć za zgodą wojewody w celu utwo
rzenia wspólnego komunalnego urzędu poś rednictwa 
pracy. Granice obwodów poszczególnych urzEjdów 
pośrednictwa pracy wi nny być określone z punktu 
widzenia potrzeb gospodarczych. 

\IV poszczególnych okręgach gospodarczych, 
w których istnieje kilka komunalnych urzędów po
średnictwa pracy, mogą powstawać na tej samej za
sadzie okręgowe urzędy pośrednictwa pracy, mające 
na celu skoordynowanie i uzupełnienie działaln ości 
lokalnych urzędów pośrednictwa pracy. 

§ 4. Utworzenie urzędu pośrednictwa pracy 
następuje na mocy uchwały przedstawicielstwa gmi
ny lub związku komunalnego, zaś w stosunku do 
urzędów pośrednictwa pracy, których obwód prze
kracza granice gminy lub związku komunalnego
na mo~y jednobrzmiących uchwał ciał przedstawi
cielskich zainteresowanych gmin lub związków ko
munalnych. 

Powyższe \Ichwały oraz ich zmiany winny być 
publikowane w organach prasy, przeznaczonych na 
publikacje odnośnych gmin i związków komunalnych. 

Skład i działalność komunalnego urzędu po
średnictwa pracy reguluje statut, który jest zatwier
dzany przez przedstawicicls:'.vo gminy lub związku 
komunalnego lub. w jego zastępstwie przez zarząd 
gminy lub związku komunalnego. 

§ 5. O ile wbrew wezwaniu wojewody, skiero
wanemu do odnośnej gminy lub związku komunał-

nego, w ciągu określonego terminu nie zostanie 
utworzony komunalny urząd pośrednictwa pracy 
w sposób, przewidziany w powyższych §§ 1 - 4, 
wówczas wojewoda może nakazać utworzenie komu
nalnego urzędu pośrednictwa pracy. 

W powyższym wypadku również w drodze za
rządzenia wojewody następują wszelkie postanowie
nia , które zgodnie z niniejszem rozportądzeniem na
leżą do kompetencji ciał samorządowych, utrzymują
cych urzęd~{ pośrednictwa pracy, lub też stanowią 
część skladową statutu tychże urzędów. 

§ 6. Wojewoda jest władny znosić sprzeczne 
z prr'\wel11 lub niewłaściwe postanowienia statutu lub 
uchwał ciał samorządowych , utrzymujących urzędy 
pośrednictwa pracy. 

Jeżeli powy2szę postanowienia w terminie, wska
zanym przez wojewodę, nie zastan" zasttlpione przez 
postanowienia wła!iciwe i zgodne z prawem, woje
woda może wydać te ostatnie "fi drodze wł&snych 
zarządzeń. 

§ 7. Koszty utworzenia i utrzymywania komu
nalnego urzędu po:hednictwa pracy, o ile nie są po
kryte przez opłaty klijentów, ponoszone są przez te 
gminy lub związki komunalne, które obejmuje obwód 
danego urzędu pośrednictwa pracy. 

W renie, gdy obwód urzędu pośrednictwa pracy 
obejmuje kilka gmin lub związków komunalnych lub 
ich części, w uchwałach, prze vidzidnych w powyż
szym § 4, należy określić, jakie części kosztów po· 
krywają poszczególne gminy lub związki komunalne. 

§ 8. Komunalnym urzędem pośrednictwa pracy 
zarządza · komisja zarządz~jąca , która si~ składa 
z przewodniczącego, jego ZflstępCy i conajmniej ogó
łem 4 członl<ów. Do komisji zarz"dzajqcej wchodzą 
w równej liczbie pracodawcy i prncownicy. 

§ 9. Sposób powołania przewodniczącego, jego 
zastępcy i członków komIsji zarządzającej reguluje 
statut komunalnego urze:du pośrednictwa pracy (§ 4 
ust. 3). Wśród pracodawców i pracowników - człon 
ków komisji zarządzającej winni być przedstawiciele 
zawodów, przeważnie uprawianych w danym obwo· 
dzie komunalnego urzędu pośrednictwa pracy. 

§ 10. Kierownik i funkcjonarjusze komunalne
go urzędu pośrednictwa pracy są powoływani przez 
terytorjalnie właściwy zarząd gminy, względnie-prze 
wodniczącego wydziału powiatowego, o ile statut 
nieustanawia innego sposobu powołania. Organ po
wołuj ący winien przed wydaniem decyzji zasięgnąć 
opinji przedstawicieli zainteresowany.ch pracodawców 
i pracowników. 

W większych komunalnych ul'zędach pośred
nictwa pracy kierownikami urżędu i pośrednikami 
pracy winni być stali u rzędnicy , wykonywujący czyn
ności te jako swe główne zaj'ęcie. Do pomocy tego 
rodzaju urzędnikom rnogą być przyjmowani pośred· 
nicy, którzy czynności te wykonywać będą honoro
wo, lub jako poboczne zajęcie, zwłaszcza zaś osoby, 
pochodzące z kół pracodawców i pracowników. 

O zaliczaniu komunalnych urzędów pośred
nictwa pracy do kategorji urz~dów większych, w myśl 
ustępu 2 nin. § decyduje wojewoda. 

§ ·11. W raz ie potrzeby, komunalny urząd po
średnictwa pracy rnoże posiadać oddziały zawodowe, 
któremi zarzC:ldzają komisje zawodowe, złożone pary-
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tet.owo z przedstawicieli pracodawców i pracowników 
odnośnych zawodów. Przed powołaniem komisji za
wodowych należy dać zainteresowanym kołom praco
dawców i pracowników sposobność przedstawienia 

. swych kandydatów. Na posiedzenia komisji zawodo
wych winien być zaprasząny przewodnis:zący ko
mi~ji zarządzającej . 

§ 12. O ile w obwodzie komunalnego urz~du 
pośrednictwa pracy lub okręgowego urzędu pośre
dnictwa pracy· istnieją · jeszcze inne niezarobkowe 
biura pośrednictwa pracy, winny na żądanie woje
wody wszystkie niezarobkowe biura pośrednictwa 
pracy utworzyć związek niezarobkowych biur po
średnictwa pracy . . 

§ 13. Jeżeli jakiekolwiek niezarobkowe biuro 
pośrednictwa pracy nie uczyni w ciągu jednego mie
si~ca zadość żądaniu wojewody, wymienionemu VI po
wyższym § 12, wojewoda władny jest zamknąć wzmian
kowane biuro pośrednictwa pracy. 

§ 14. W kierownictwie związku niezarobkowych 
biur pośrednictwa pracy poszczególne biura pośre
dnictw\ł pracy winny mieć udział stosownie do swego 
znacze~. Zarząd gminy lub związku komunalnego, 
w którego siedzibie znajdujduje się związek nieza
robkowych biur pośiednictwa pracy, powołuje, po 
wysłuchaniu złączonych w związki biur pośrednictwa 
pracy, przewodniczącego i asesorów, \vśród ldórych 
pracodawcy i pracownicy winni być w równej liczbie. 

§ 15. Do zadań związku niezarobkowych biur 
Dośrednictwa pracy należy: . 

1) lokalne wyrównywanie popytu i podaży pracy 
(clearing pracy); 

2) ustalanie zasad ' współdziałania poszczegól
nych biur pośrednictwa pracy pomiędzy sobą 
oraz nadzór nad przestrzeganiem powyższych 
zasad; 

3) przeprowadzanie przymusu zgłaszania się do 
urzędów lub biur pośrednictwa pracy i ko
rzystania z ich usług; 

4) stale czuwanie nad lokalnym rynkiem pracy. 
Wojewoda może nadać związkowi niezarobko

wych biur pośrednictwa pracy dalsze kompetencje 
z zakresu pośrednictwa pracy. W sprawach skarg 
na zarządzenia związku niezarobkowych biur po
średnictwa pracy rozstrzyga wojewoda. 

§ 16. Zakres kompetencji oraz sposób pokrycia 
kosztów utrzymania związku niezarobk.owych biur 
pośrednictwa pracy ustanawia się na zasadzie poro
zumienia pomiędzy zainłeresowanemi biurami po
średnictwa pracy; w razie za ś , gdy porozumienie nie 
może być osiągl'lięte - na mocy rozporządzenia za
rządu gminy lub związku komunalnego, w którego 
siedzibie znajduje się kierownictwo związku nieza
robkowych biur pośrednichva pracy. 

§ 17. Działalność komunaln ych urzędów po
średnictwa pracy w górnośląskiej części województwa 

śląskiego koordynuje, nadzoruje i normuje urzZłd 
wojewódzki z ramienia wojewody. 

W szczególności do zadań urzędu wojewódzkiego 
należy: 

1) rozwijanie pośrednictwa pracy oraz dążenie 
do stworzenia zwartej sieci wydajnie obsłu
gujących rynek pracy biur i urzędów po
średnictwa pracy; 

2) wyrównywanie pomiędzy poszczególnemi miej
scowościami popytu i podaży pracy na tere
nie województwa śląskiego, czyli wyrówny
wanie na terenie województwa pracy (woje
wódzki clearing pracy); 

3) wyrównywanie popytu i podaży pracy po
między województwem śląskiem, a resztą ziem 
Rzeczypospolitej, czyli udział w wyrównywa
niu popytu i podaży pracy na terenie Rzeczy
pospoli tej (w ogólnopaństwoviym clearing 
pracy). 

W pewnych wypadkach urząd wojewódzki z upo
ważnienia wojewody może bezpośrednio wykonywać 
akcję pośrednictwa pracy. .. 

§ '18. W związku z powyższemi zadaniami (§ 17) 
wojewodzie przysługuje prawo: 

1) wymagania od urzędów i biur pośrednictwa 
pracy, istniejących na terenie województwa, 
wszelkiego rodzaju informacji, między innemi 
również dla celów statycznych; 

2) wglądanie w czynności wspomnianych urz~-
dów i biur; -

3) przedsiębrania, VI ramach przepisów niniej
szych, środków, zmierzających do wzmożenia 
i ulepszenia działalności urzędów i biur po
średnictwa pr,acy. 

§ 19. Zgodnie z art. 137 krajowej ustawy admi
nistracyjnej (LandesverwaJtungsgesetz) z dnia 30 lipca 
1883 r., wojewoda władny jest wydawać w drodze 
własnych rozporządzeń przepisy w zakresie pośre
dnictwa pracy. 

W szczególności w drodze powyższej może być 
zarządzone, że: 

1) pracoqawcy obowiązani są zgłaszać wolne 
miejsca w okreś!onych terminach do wyzna
czony.ch urzędów lub biur pośrednictwa pracy: 

2) bezrobotni lub pracownicy, którym wymówiono 
prac.ę, obowiązani są zgłaszać się w określo
nych terminach do wyznaczonych urzędów 
lub biur pośrednictwa pracy; 

3) należy powiadamiać w określonych terminach 
wyznaczone urzędy lub biura pośrednictwa 
pracy o każdej zmianie miejsca pracy lub 
o kaźdem obsadzeniu miejsca pracy; 

4) uprawianie pośrednictwa pracy przez ogłosze
nia w gazetach i czasopismach jest dozwolone 
jedynie \V razie zadośćuczynienia specjalnym 
warunkom. 
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