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DEKRET, 

z dnia 11 kwietnia 1941 r. 

w sprawie praktyki 'pielęgniarskiej. 

Na podstawie art. '4 Ustawy Konstytucyj
nej z dnia 19 lutego 1941 r. o ustroju i zakre
sie działania najwyższych organów Rzeczy
pospolitej Polskiej i ustawy z dnia 22 lutego 
1941 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekre tów z mocą ustawy (02. U. R. P. Nr 20, 
poz. 79) - Rada Ministrów postanawia, a Rada 
lJaństwazatwierdza, co następuje: 

Art; 1. Osobom, które do końca roku 
1949 złożą egzamin przed Państwową Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Zdro
wia, nadaje się stałe prawo wykonywania 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 
1935 r. o pielęgniarstwie (02. U. R. P. Nr 21, 
poz. 199) praktyki pielęgniarskiej oraz prawa 
używania tytułu pielęgniarki. 

Art • . 2. Do egzaminu przed Państwową 
Komisją Egzaminacyjną zostaną dopuszczone 
o.poby, które 

a) posiadają obywatelstwo polskie, 
b) ukończyły szkołę powszechną lub ma

ją wykształcenie równorzędne, 

,c) ukończyły lat 20, a nie przekroczyły 
50 roku życia; 

d) posiadają nieskazitelną przeszłość; 
e) posiadają ' odpowiednie uzdolnienie fi-

zyczne; o 
f) posiadają 5 lat praktyki pielęgniarskiej 

w zakładach leczniczych lub zapobie
gawczych albo ukończyły za granicą 
szkołę pielęgniarstwa obejmującą je
dnoroczne nauczanie oraz odbyły 

2-letnią praktykę pielęgniarską; 

( 

g) zostaną przyjęte na 2-miesięczny kurs 
przeszkoleniowy na podstawie opinii 
komisji kwalifikacyjnej powołanej 
przez władzę administracji ogólnej 
II instancji przy urzędach wojewódz
kich (Zarządach Miejskich m. sto War
szawy i m. Łodzi) po sprawdzeniu 
ogólnych' kwalifikacji kandydata 
i ukończą ten kurs. . 

Art. 3. Skład Państwowej Komisji Egza
minacynej i komisji kwalifikacyjnych przy 
urzędach wojewódzkich (Zarządach Miejskich 
m. st. Warszawy i m. Łodzi) ich uprawnienia 
i tryb postępowania, program i terminy egza
minów oraz program kursu przeszkoleniowego 
ustali Minister Zdrowia w porozumieniu z Mi
ni,strem Administracji Pubhcznejlub Minis
trem Ziem Odzyskanych. 

Art. 4. Wykonanie dekretu mmeJszego 
porucza się Ministrowi Zdrowia w porozumie
niu z zainteresowanymi ministrami. 

Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent ' Rzeezypospolitei: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef G»ranhiewicz. 

Minister Zdrowia: 
Tadeusz. Michejda 

Mimster Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
. Wlad»slaw Gomułka 

DEKRET 

z dnia 11 kwietnia 1947 r. 

o rozciągnf(~ciu mocy obowiązującej ustawy wodnej na cąły obszar województwa ś~ąskiego. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucvj
nej z dnia 19 lute'go 1947 r. o ustroju i za
k resie działania riajwyższych organów Rzeczy
pospolitej Polskiej i ustawy z dnia 22 lutego 
1947 r. o upoważnieuiU: Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 20, 
'poz. 79) - Rada Ministrów postanRwia, a Rada 
Państwa zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Moc obowiązującą ustawy wodnej 
z dnia 19 września - 1922 r. (Dz. U. R. P. 
z 1928 r. Nr 62, poz. 574) wraz z późniejszymi ' 
zmianami rozciąga się na cały obszar woje-
wództwa śląskięg o. . 

Art. 2. Upoważnia się Radę Ministrów do 
wydawania w drodze rozporządzenia przepi
sów przejściowych i uzgadniających. związa-


