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316. 

RcQzporządzenie 
Prezyde~ta Rzeczypospolitej 

z dnia 16 marca 1928 r. 

o połóżnych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Pre
zydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą
dzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P . . Nr. 78, poz. 443) 
postanawiam co następuje: 

I. Praktyka położnicza. 

Art. 1. Prawo wykonywania zawodu i używa
nia tytułu położnej przysłu!!uje osobom, które 

1) posiadają obywatelstwo polskie i 
2) ukończyły jedną z państwowych szkół po

łożnych, lub samorządowych szkół położnych, okre
ślonych wart. 6 ust. 2, względnie złożyły przepisany 
e!!zamin po ukończeniu jednej z prywatnych szkół 
położnych, wymienionych w tymże art. 6 ust. 2 ni
niejszego rozporządzenia. 

Art. 2. Minister Spraw Wewnętrznych może 
przyznać p.rawo wykonywania zawqdu i używania 
tytułu położnej: 

t) osobom, które ukończyły równorzędną szko
łę położnych zagranicą i posiadają obywatelstwo 
polskie, oraz 

2) osobom, które odpowiadają warunkom wy
szkolenia, określonym wart. 1 lub p. 1 niniejszego 

I artykułu, -a nie posiadają obywatelstwa polskiego. 
W przypadkach, przewidzianych w p. 2 niniej

szego artykułu pozwolenia mogą być udzielane tyl
ko na określony przeciąg czasu i z zastrzeżeniem 
prawa wzajemności. 

Art. 3. Obowiązki i uprawnienia położnych 
obejmują: 

1. udzielanie wskazówek w zakresie higjeny 
i didetyki ciąży, 

2. higjeniczną opiekę i pomoc przy porodzie 
prawidłowym, 

3. higieniczną opiekę w połogu, 
4. pierwszą pomoc w nagłych przypadkach 

w ciąży. przy porodzie i w połogu - do czasu przy
bycia lekarza, 

S. higieniczną opiekę nad noworodkiem i po
radę co do jego pielęgnowania i karmienia. 

W wykonywaniu zawodu położne stosować się 
winny do przepisów instrukcji dla położnych, która 
zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia wyko
nawczego. 

Art. 4. Przed rozpoczęciem wykonywania -za
wodu położne obowiązane są zarejestrować się u po-



666 Dziennik Ustaw. Po't. 316. Nr. 34. 
-------------------- . _----- ---~--~~--~~--~~==----~~~--~-----------------------

wiatowej władzy administracji ogólnej, składając do
wody posiadanych uprawnień zawodowych. 

O miejscu zamieszkania, zmianie adregu 
względnie zaniechaniu wykonywania zawodu pu

. łożne obowiązane są każdorazowo zawiadomić po
wiatową władzę administracji ogólnej. 

Art. 5. Wojewódzka władza administracji 
ogólnej może pozbawić położne prawa wykonywania 
zawodu stale lub czasowo W tych prtypadkach. kie~ 
dr zostanie stwierdzone, źe po~oźne dotknięt,e sĄ 
n1edołęstwem, chorobą lub nałogiem, wyklucza)ącę
mi mo!ność ponoszenia odpowiedzialności za pracę 
zawodową lub zagrażającemi zdrowiu ludzkiemu. 

Stwierdzenie istnienia takiego niedołęstwa, cho
roby lub nałogu winno być dokonane w drodze ba
dania przez urzędową komisję lekarską, której skład 
i postępowanie określi rozporządzenie wykonawcze. 

II. Szkoły położnych. 

Art. 6. Szkoły położnych, kt6rych ukończenie 
uprawnia do wykonywania zawodu i używania tytułl.l 
położnych, są zakładane i prowadzone przez Pań~ 
stwo. 

Na podstawie ze:lwolenia Ministra Spraw We
wnętrznych mogą być zakładane szkoły polożn ych 
również przez związki komunalne oraz przez inne 
Qloby prawne i fizyczne. Absolwentki tych ostatnich 

. szkół mogą uzyskać prawo wykonywania zawodu po
łożnych po złożeniu egzaminu w jednej z państwo
wych szkół położnych względnie przed specjalną ko
misją egzaminacyjną, której skład i czynnosci Ozna .. 
d2:0ne będą w rozporządzel1iu wykonawczem. 

Zastrzeżenie to ~ nie dol yczy szkół położnych, 
zakładanych , przez związ!d komu!lalne, których ukoń
czenie uprawnia do wykonywania zawodu i używania 
tytułu położnej narów ni z ukoÓ""ElniElill państwowar 
ukoły położnych. 

Art. 1. Szkoły połotnych tno~l\ byt 2:akłada
de Jedynie przy szpitalach publicznych i żakładach 
poło~nic:lych, odpowlad.ających polrzltbom na\.lc%a
nia i rozporządzających liczbą najmniej 40 łóżek po
łO:loicżych, 

W razie gdyby szkoła położnych miała być za
łotona przy szpitalu publicznym, bądź zakładzie, bę
d~cych pod tW1(!tzchnlm nadzorem Ministra Wyznali 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, wszelkie za· 
rZĄdzenia, dotyczące organizacji szkoły; wydawane 
będą w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religij
tl)'c:h i Oświecenia Publicznego. 

Art. 8. Warunki, którym winny odpowiadać 
kandydatki, wstępujące do szkół położnych, sĄ na-
stępujące; . . 

1. ukończenie przynajmniej szkoły powszech-
nej, . . 

2. ukończony lS-ty oraz nieprz,ekroczotly 3S-ty 
rak tycia, ' . . .. 

3. uzdolnie"ie fizyczne i umysłowe, 
4. nienilganne prowadzenie si •• 

Art. 9. Okres nauczania w szkołach pał aż. 
nyeh trwa dwa lata. Program fiAUCtania, a jeżeli 
(hod.ai O stkoły państwowe i s&mor1Ądowe - .tllda 

statut i regulamin ~zkoły oraz instrukcje dla perso
nelu szkoły zostaną wydane w drodze rozporządze
niu wykonawczego. 

Ponadto w drodze rozporządzenia wykonaw
cz.~o określone zostaną warunki prowadzenia pry
watnych szkół położnych. 

Minister Spraw Wewnętrznych może zezwolić 
na zmniejszenie okresu nauczania w szkołach położ
nych jQdnak nie więcej jak do 12 miesięc y. 

. Art. to.Sikoły położnych obowiązane są 
do utrzymywania osobnych internatów dla swych 
uczennic. Zamieszkiwanie uczennic poza internatem 
test wzbronione. 

Postanowienia niniejszego artykułu obowiązy
wać będą od chwili wydania rozporządzenia Mini
stra Spraw Wewnętrznych, k lóre określi szcze~óło
wo przepisy co do prowad~enia i koniec~nego "ao .. 
patrzenia in Łernatów. 

'Art. U. Istniejące w chwili wejścia w , tycie 
niniejs:ze~o rozporządzenia szkoły położnych ~ k tó
re nie odpowiadają warunkom, wyszczególnionym 
wart. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zostaną 

I zamknięte po ukończeniu bieżące~o roku 'szkolnego. 
Zamknięciu ulegną również te istniejące szkoły po
łożnych, które w terminie 6-ciu miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie uzy
Ikają wymaganego postanowieniami ust. 2 art. 6 ze
zwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych . 

III. ' Przeszkalanie położnych. 

Art. 12. Położne bbowiązane są do odbywania 
periodycznych ' uzupełniających · kursów przeszko
leni.a. 

Okresy odbywania kursów, pro!!ram i czas 
trwania kursów określone zostaną w drodze rozpo
rządzenia wykonawczego. 

Art. 13. W wypadkach zapnestania wykony
wania zawodu dłutcj, niż przez jeden rok oraz w wy-

• padkach stwierdzenia niedostatecznej znajomości 
zawodu, powiatowa władza administracji ogólnej mo
że zobowiązać położną do odbycia uzupełniającego 
kursu przeszkolenia poza terminem określonym 
w rozporządzeniu wykonawczem (art. 12 ust. 2) -
pod rygorem wtbronienia wykonywania czynności 
połoznych. 

Art. 14. \"V ojewódzka władza administracji 
ogólnej może w wypadkach wyjątkowych zwolnić 
położną z obowiązku odbycia uzupełniającego kur
su przeszkolenia, przewidzianego art. 12 niniejszego 
rozporządzenia. . 

IV. Postanowienia o~ólne. 

Art. lS. Osobom, które zostały zarejcstrowa
M przez władze administracji ogólnej przed wejściem 
w tycie niniejszego rozporządzenia przysługuje pra
wo wykonywania zawodu i używania tytułu położ:' 
nej, a to na ża'IJadzie l w granicach przepisów, obo
wiązujących do dnia wejścia w życie niniejszego roz
porządzenia. 

Att. 16. Nad:tór · i kontrola nad wykonywa
niem czynności położnych i przeszkoleniem polot .. 

• 
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nych należy, o ile rozporządzeąie niniejsze in~aczej 
nie stanowi, do powiatowych władz administracji 
ogólnej. 

Art.' n.Naruszenia przepisów niniejszego 
1'0~porządzenia oraz rozporządzcl'i lub zarządzeń, 
wydanych ria lego podstawie, o ile dany czyn nie ule
ga karze surowszej; będą karane aresztem do 6 ty
godni i grzywną do 500 zł. lub jedną z tych kar. ' 
. , W . razie niemożności ściągnięcia grzywny wła
dza orzekająca oznaczy w orzeczeniu karę zastęp
czzego aresztu według swego uz~ania, jednak nie po-

' .Dad 2 tygodnie. , 
Do orzekania karnego powołane są powiato

W'e władze administracji ogólnej. 
, Skazany orzeczeni~m powiatowej władzy, ad-

, minishacji ogólnej może VI ciągu siedmiu 'dni od dnia 
dor~czenia orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żą-
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danie przekazania sprawy właściwemu sądowi okrę- 317. 
gowemu, który rozstrzyga prawomocnie przy 9d-
powiedniem zastosowailiuprzepisów postępowania Rozporządzenie , 
ąbowiązujących go w pierwszej instancji. Nawnio- Prezydenta Rzeczypospolitej , 
sek prokuratora będzie zarządzone postępowanie z dnia 16 marca 1928 r. 
uproszczonej wyrok sędziego nie ulega zaskarżeniu. 
, W PO$tępowaniu sądowem orzeczenie władzy o uprawnieniach służby folwarczne; przy , parcelacji 

administracyjnej zastępuje prawomocny akt oskar- w związlill z postEępowaniem scaleniowem. 
żenia(wniosek w postępowaniu uproszczonem). Na podstawie art. 44 ust. 6' Konstytucji i usta-
Przed wyznaczeniem rozprawy przewbdniczący (sę- wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Pre
dzia) może zarządzić przesłuchanie przez właściwy żydeilta Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą
sąd powiatowy (pokoju) oskarżonego, świadków dzeń z mocą ustawy {Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443} 
i biegłychj świadków i biegłych można. przesłuchać . postanawiam co następuje: 
pod przysięgą. Sąd postanawia według swego uzńa.· 
nia, których świadków i biegłych przesłucha na roz- Art. 1. 1) Służbie folwarcznej, któ\;a traci pra: 
prawie pod przysięgą lub bez zaprzysiężenia, a Któ- cę ,wskutek parcelacji gruntów, prowadzonej 
rych zeznania będą odczytane; wolno odczytywać w związku z nałożeniem przez Ministra Reform Rol-

, zapiski dochodzenia i inne części akt adminisŁra- nych obowiązku ich rozparcelowania (art. · 15 usta-
cyjnych. wy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy 

Żądanie · przekazania sprawy sądowi nie rolnej - Dz. U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, poz. 1), służą 
M"strzymuje ściągnięcia grzywny. uprawnienia ustalone niniejszem rozporządzeniem. 

2) Oznaczone w rozporządzeniu niniejszem 
. Art. 18. Wykonanie niniejszego rozporządze- uprawnienia służą tym pracownikom rolnym, któ-
nia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych, ryc h uznaje się zastałą służpę folwarczną w rozu
a w zakresie orzecznictwa karnego Ministrowi mieniu powołanej wyżej ustawY i jedynie w tyc:hwy-. 
Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Sprawiedli- padkach, gdy obszar grulltów ornych, na które na
:wości. łożony został obowiązek parcelacyjny - przekracza 

. Art. 19. Rozporządzenie nInIejSZe wchodzi 
W życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i obo
wiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjąt
kiem województwa śląskiego. Na obszarze woje
wództwa śląskiego rozporządzenie niniejsze wcho
dzi w życie po ogłoszeniu na nie zgody Sejmu ślą-
skiego. ' 

Jednocześnie z wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia tracą moc obowiązującą vrszystkie 
dotychczasowe przepisy, normujące wykonywanie 
czynności i szkolenie położnych. 
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• 
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15 ha. . 

Art. 2. Jeżeli na mocy art., 15 ustawy z 'dnia 
28 grudnia 1925 r. został nałożony obowiązek parce
lacyjny na grunta orne, a ' jednocześnie właściciel 
tych gruntów przeprowadza parcelację innych swo
ich gruntów ornych, to ' służba folwarczna, tracąca 
pracę wskutek nałożenia obowiązku parcelacyjne
go w myśl powołanego art, 15 - winna być trakto
wana przy parcelacji tych innych gruntów narówni 
ze służbą folwarczną, która traci pracę wskutek tej 
parcelacji (art. 44, 45,· 73i 74 ustawy o wykonaniu' 
reformy rQlnej). 

Art. 3. 1) Gdy art. 2 nie ma zastosowania, 
wówczas do służby folwarcznej oznaczonej wart. 1 
mieć będą . ' analogiczne zastosowanie postanowienia 
cz. 2 i 3 art. 44 ustawy o wykonaniu reformy 
rolnej. , 

. 2) W przypadkach oznaczonych w cz. 1 oso
bom uprawnionym (art. lJ służy prawo wyrazić ch~~ 

.. 


