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na stosuje odpowiednio przepisy rozrl!zia
Mw I-III księgi IV kodeksu postępo
wania karnego. 
(2) W razie wY'd.ania orzeczenia, nakaz,u
j ącego umieszczenie w obo.zie pracy, Ko
misja SpecjaJma może zaliczyć na po
c:zet okresu pozbawienia wolności całko
wicie lub częściowo okres tymczas1owego 
aresztJowania. 
Art. 103. Komisja Specjal!na może orzec 
'Przepadek na rzecz Skarbu Państwa 
stanowiących whsność sprawcy pTZlęd!
miotów, pochodzących bezpośrednio llulb 
pośred'nio z pr~estęp6twa, lub narzędzi, 
kt6re służyły lub były przeznacoollle do 
jeg10 popeJ'nienia. 
Art. 104• Pl()Stępowanie, dotyczące skiero
wania sprawcy do oblOlZU pracy, toczy 
się bez udziału obrońcy". 

'Art 2. Wykonanie niniejszego dekretU' po
tI'U1cza sie Prezesowi Rady Ministrów oraz Mi-

nistrom: Sprawiedliwości, Obrony Na1"Odowej, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji 

. Publicznej. 
Art. 3. Dekre t niniejszy wchodzi w życie 

z dniem ogJ;os.zenia. 

PrezydientKrajowe j Rady N ar.odJowej: 

Bnleslaw Bierut 

Prezes Rady Ministr,6w: 

Edward Osóbka - MorQfl1s1d 

wj'Z Minister SprawiedliWiOści: 

Leon Cha;n 

w/z Minister Obrony N al1od!owej : 

Marian Spychalski 

Minister BlOOpieczeństwa PulblicmeglO: 

Stanisłafl} Radkiewics 

Minist!e.r Administracji Publicznej;: 

Władysław Kiernik 
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DEKRET 

z dnia 14 maja 1946 r. 

o powołaniu pracowników służby zdrowia do walki z epidemiami. 

N a podstawie ustawy z dnia 3 stycznia nia Prez)"denta RZloczypospolitej o świadbze-
1945 r. Q trybie wydawania deluet,6w z mocą mach o!:lobistych (Dz. U. R. P. z 1939 r~ 
ustawy (Dz, U. R. P. Nr 1, p oz. 1) - Rada Nr 55, pOL. 354). Funkcj'Dnariusze pallstwowi 
Mini<;trów postanawia, a Prez)"di'Ulill Krajowej lub pracownicy przedsiębiorstw państwowychi 
Rady N anodowej zatwiel'dza, 00 następuje: mogą być powóYywani tylko w po.l1O'zllllIllienhl! 

Art. t. 1. W przypadka,ch wielkiego natę- z ,,1'aściwymi ministrami. 
zenia chorób epidemicznych może Minister 5. Powołanie dio plU!hlicznej sfużby zdro
Zdrowia powoływać do publicznej służby zd:l'O- wia do walki z epidemiami me rozwiązuje 
wia do walki z epidemiami lekarzy, farmace:u- stosunku służooweg'o lub stlOS!\1nku pracy i
tów, fekz,erów, pielęgniarki i inne osoby prze- - stniejącegoo w czasie powołania. W okresie 
szk!olonc w sanitarnej sl!użbie pomocnicz,ej, jak powołania uposażenie lub wynagI'Odzenie za 
kontrcolerzy sanitarni, dezynfektorzy itp. Powo- pracę z tego stosunku nie należy się. 
tanie następuje na podstawie zarządq;enia Mi-
nistra Zdr()wia na czas okreśkmy, nie dJ:!użslzy Art. 2. 1. Powołany 'Otrzymuje uposażenie 
jednak niż jeden rok. odpowiadające normom stosowanym w pań

stWiOwej służbie cywilnej, zwięk5OO'I1e o 00-
2. Minister Zdrowia moż'e przekazać prawo. datd{ epidemiczny w wysok()śd 300/0. R1oz:po

powołania władzy admini'itracji ogólnej II in- rządzenie Ministra Zd:l'IOwia wydane w poJlOiZlll" 
stancji z wyjątkiem powołania lekarzy i far- mieniu z Ministrem Skarbu określi zasady u-
m aceu11ów. . stalenia wysokości uposażenia. Uposażenie wy-

3. Można powoływać d() publicznej służby płaca urząd lub instytucja, w której powoła-
. zdrowia do walki z epidemiami również 'osoby, ny pełni służbę. 

które nie mają prawa wykonywania zawodu 
na obszarze Państwa Polskieg(), posiadają j!e 
:jednak w innych państwach na mocy uzyska
nydl tam d ypi()mów. Powołanie upoważnia do 
wd mnywania zawodu w zakresie publicznej 
służby zdrowia d() walki z epidemiami. 

4. Nie mogą być powoływane osoby, kt6-
Ie nie ukończyły 17 lat życia lub przeboczyły 
55 rok życia Qraz oso!:>y, które nie mogą być 
powoływane d() świadczeń osobistych w myśl 
ar.L 4 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 7 wzporządze-

. ' 

2. Powołanemu służy prawo do zwro,tu u
oowod1.1i()nych kosztów jeidnorazowego przejaz
du z miejsca zamieszkania do miejsca sluźho
wego i z powrotem. 

3. Prawo do uposażenia służy pow()łanemu 
prz1ez okres rzeczywistego pełtnienia służby na 
sku rek ~wołania Qraz w ciągu 6 tygodni po 
ZW( JE mu. 

4. Powołany podlega ubezpieczeniu na wy
padek choroby • 
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Art. 3. 1. W razie niemożności dalsz1ego 
pełnienia przez powołanego ol)i(nviąz~ów · sł'u:ż
bowych wskutek chol'1Otby powołany zachowu
je prawo 0'0 uposażenia przez okres 3 miesięcy. 

2. Jeżeli niemożllo·śĆ pełnienia przez po
wołanego oblQwiązl~ów służhowych wynikła 
wslmtek niesz,częśIiwego wypadku, d>o~nanego 
IZ powociiu lub w czasie pef~nienia IQ1howiązk,ów 
służbowych, albo wskutek zachorowania na cho
robę zakaźną, pall'll!jącą w miejscu sllUzboweg1o 
pobytu, prawo określIOne w ust. 1 przed1luża 
się do fi miesięcy. 

3. Powołanemu, któ,ry wskutek nieszozę
śliwego wypadku, wyni1d'e·go z powodu lub 
w czasie pełnienia oblQwiązków słuzhowych, albo 
wskutek zachoI1owa:nia na choI1obę zakaźną, 
panującą w miejscu slrużbtowego pobytu, stał 
się całkowicie lub częśóowo niezd~lny dIQ pra
cy, lub jegD wdzinie s,łlUży po upływie tenni
nów wskazanych w ust. 1 _ i 2 prawo do od
s!Zlrodowania lub z,aOipatrzenia re Skarbu Pań
stwa, w ramach pr:z,epis6w art. 15 ustawy z d'nia 
21 l'tltego 1'935 r. o zapobieganiu chorobom za
kaźnym i I() ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. 
N .. 27, poz. 198). 

Art. 4. 1. Kto uchyla się od obowiązku 
nałlo:boneglQ na podstawie art. 1 liUb nie wylm
nuje poleceń przełIO:l)(:mego w crzasie pełn~enia 
obowiązk6w słuzbowych, 

podlega karze areS!zru do 3 miesięcy lub 
gl'Zywny do 10.000 ił' albo obu tym karom łącz
cie., 
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2. DtV orzekania o wykroczeni<lich wymi:e
nionych w ust. 1 powołane są władze admini
stracji ogólnej I instancji. 

Art. 5. O :oby powołane na zasadZie niniej
srego d'ekr,eru nie pod1egają powołaniu dio pra
cy na zasadzie dekretu z Idtnia 8 stycznia 1946 T. 
o rejestracji i o obowiązku pracy (Dź. U. 
R. P. Nr 3, po:z. 24). 

Art. 6. Wyloonanie rriniejszegIQ dekretu po
rucza się Ministmwi Zdil'1O\via w porozumieniu 
z Milll"trami Ska11bu Oł"az Pracy i Opieki Spo
łecznej. 

Art. 7. 1. Dekret niniejszy wchlOd!zi w ?.yw 
,ciel z dniem ogłi()SWenia. 

2. RÓWll1lOcześnie traci moc OOJOwiązlUją:::ą 
art. 19 rozpo,rządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 25 wl'Zieśnia 1932 r. o wykonywa
niu praktyki Lekarskiej (Dz. U. R. P. Nr 81, 
poz. 712). 

Prezydent Krajowej Rady N arodlowejK 
Bolesław Bierut 

Pre7;('!1S Radly MinistnSw: 
Edward O.óbka - !v1o,GtWkt 

Minister Zd'OOwia: 
Franciszek Litwin 

Minister Skarbu:· 
/(rmstanty Dąbrowsk' 

w/'L Minister Pracy i Opieki Społe.cznej.. 
Edmund Giebarłowski 
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ROZPORZĄDZełt·IE KINISTRÓW: PRACY i OPIEKł SPOŁECZN~J, ZDROWIA i PRZEMYSŁł> 

z dnia 26 marca 1946 r. 

o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego. 

r' N a podstawie art. 1 oraz art. 2 ust. 1 której wydziela się większ.a ilo'sć po/ł1u, powru-
1p1d a i u st. 2 r1ozporz,ądzenia PlielZydeillta Rze- na odbywać się w zamkniętych aparatach zw-
czypospolitej z dlnia 16 marca 1928 r. o bez- rządzeniem wyciągowym do pyliu. 
rpieczeństwie i higieni,e pr<vcy (Dz. U. R. P . § 4-. Obróbka ręczna wMIma czy tkanin 
Nr 35, poz . 325) zarządza się, 00 następuje: (czesanie, wytrząsanie itp.), przy kt6rej pow'" 

§ 1. Pomiesz,cr.?:lenia pracy w chl!oane'j po- staje większa il'Ość pyŁu, powinna 'Odbywać .się 
rt:e powinny być ogrz:ewane. Temperatura nie przy miejscowych wyciągach (d:sha:u'st'Orachl)' 
powinna być niżs,za niż 120C do 180C w zależ- do py-lu w miejscu j1ego powstawania. 
[l'()śd od wysirrou, jakieglo wymaga' dany rodzaj § 5. W pomieszcze niach, w któ,rych przy 
pracy. obróbce wydziela się para, jak przy gotowaniu, 

§ 2. PlOmieszoz:enia i stanowiska pracy po- praniu, farbowaniu itp., w celu zapobieżenia 
winny mie{ dostateczne naturalne oś,vietlenie powstawaniu mgły, niezależnie 'Od skutecznej: 
dzienne. O~mroku i w nocy należy stos!Ować . wentylacji dachowej·, urządzone po winny b yć 
oświet1enie sztuczne o wystalicz,ająoej dla dane- nad źródłami parowania okapy, plołączone ze 
go rodn.ju pracy }a,sności zarówno ogólne, jak sprawnie działającym ciągiem lmminowym. Je-
i indywidualne dla poszcz'eg,ólnych staIllOwisk żeli taka natura1na wentylacja nie wystarcza, 
p racy. InspektlOr pracymoie 7Jezwolić j;urż i-należy zastosować wtlaczanie powiet rza nagrza-
sbniejący rn Zakładom pr<licy o niedo5tauelCiznym nego. 

, naturalnym oświetleniu dziennym na stosowa- § 6. \V pomies7.czeniach, w których pr~y 
nie oświetlenia sztuaznego także w dąglu dnia. pwdiukcji powietr~e nagrz.ewa się lub gdzie 

§ 3. Mechankblla obr·6bka włókna czy tka- procesy prod~.1kcyjne wymagają określonej tern-
nin (międlenie. trzepanie) szarpanie itp,), pn;y pltratury, powinny roajclować się w miej~achl 




