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DEKRET 

z ci:1ia 24 września 1947 r. 

o zmianieclekrctu z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. 

Na pGc!.stawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z ' dnia 19 lutego 194'7 r. o ustroju i zakresie 
działania najw)'ż'5zych organów Rzeczypospolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo- ' 
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mo
cą ust awy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) -
Rada Ministrów po6ta.n.awia, a Ra,da Państwa 
zatwi·erdza, C9 następuje: 

Art. " I. W ciekrecie z dnia 10 listopada 
1945 r. Q wypu:>"Uzeniu biletów skarbowych (Dz. 
U. R. P. Nr 56, poz. 3JI), zmienionym d.ekrc · 

dekr,etu nmIC)s:uego, nie mo:ue przekraczać 10 
miliarci6wzłotyc!1." ; 

2) art. 6 otrzymuj'e brzmienie: 

"Art. 6. Bilety skarbowe nie podlegają urno' 
rzeniu przewidzianemu w dekrecie z dnia 10 
grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych doku' 
mentów (Dz. C . R.. P. z 1947 r. Nr 5, POlz. 20)". 

P_n. 2. Wykonanie niniejszego dekretu pO" 
lUcza SIę MinistrOWI Sk a,rbu .. 

tem z dnia 3 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Art. 3. Dekre~ niniejszy wcho,dzi w życi:! 
. Nr 4, poz. 17);wprowaaza się z:nia1ly na5tępu " z dniem o~łoszen ia. 
yą,:;e: 

'Prezydent Rzeczypos.politej: 
I) ~rt. I .otrzymuje brzmienie: Bolesław Bieru~ 

"Art. I. U powaw1a się Ministra Skarbu d0 
wypuszczania biletów skarbowych. O g6lna m-I' 
ma każdocześnie znajduj ących się w obie~u hi
letów ~skarbówych, wypuszczonych na podstawie 

Preze:; Rady Ministrów: 
Józef Cwankiewicz 

, 
Minister Skarbu: 

wz. Tadeusz Dietrich 

D'E K R E T 

z dnia 24 wrzdnia 1947 r. 

w sprawie wykonywan!apra~tyki lekarskiej, lekarśko - dentystycznej i zawOldu ·aptek~rskieg(l. 

Na podstlwi.:: art. 4 Ustawy Konstytucyjri,!j 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie 
działania najwyżslZych o.rganów RzeczypospoJitej 
PoEklej i ustawy z dńia 4 lipca f947 r. o upo
waznieniu Rządu do wydawania dekret6w z mo
cą ustawy (Dz, V. R. P: Nr 49, poz. 252) -
Rada Ministr6w postawawia~ a Rada Państw,l 
zatwie:dza, co nast~pujc: 

Art. '1. Minister Z2.rocw:a może VI ciągu 2 lat 
od wcjś,cia w życie n iniejszego deluetu uznawać 
praktykę lckarsiką lub aptekarską ndbytą przed 
uzyskan iem dyplomu za równoznaczną z prak· 
tyką odbytą po uzyskan iu dyplomu w rozumlc~ 
niu art. 3 ust. I pkt c)rozporz'1du nia .Prezv· 
denta Rzeczypospolitej z dnia 25września 1932 r . 
o wykonywaniu praktyki lekarski ej (Dz. U. R . P. 
Nr 81, pOlZ. 712) i art. 2 ust. 2 pkt 3 ustav/y 

/ 

z dnia 25 marca, 1938 r. o :wykonywaniu zawo
-du aptekarskiego (Dz. V. R,~ , P. Nr 23, poz. 202), 
jeżeli praktyka leka;~ka Oldbywała sil:( ·w cią;'5u 
lub po wysłuchaniu wykładĆJ.v klinicznych, zaś _ 
praktyka ap~el{arska ' odbywała się co najmniej ' 
w cza,:ie trzec.lego ro,:nl studi6w. 

Art. ' Z'. W (ią,gu dwu lat ' od. dnia wejścia" 
w życie niniejszego dekretu mogą być udzielan e 
zezwolenia, n~ stale 'lub czasowe wyko·nywanie 

. p raktyki lekarski~j, praktyki lekarsko - denty
styczfJ.ej bądź też zawodu aptekarskiegQ osobom, 
które uzyskały za granicą dyplom lekarski, lekar' 
sko ' óentystycznv bądź magistra farmacji mimo, 
iż dyplomy ich n ic zos'.aJy nostryfikowane w Pol
sce, jeżeli~ cx'Oby teod.powiadaj'ą poza ,tym wa' 
runkom przewid"ianYT? w przepisa,eh Q wyko' 
nywalllu , dane;;o zaWODU. # 
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