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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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Czasowe zezwolenie może być udzielone !la 
okre5 nie dłuższy niż 2 lata. 

Art. 3. Zezwoh·ń wymienionych w a:rt; 2 

udziela Minister Zdrowia lla wniosek komisji 
pC'wołanej dla każdego z zawodów w składzie: 

a) powołanego przez Ministra Zdrowia j,ego. 
p :-zet1.stawicicia, jako . przewodniczącego; 

b) powołanego przez Ministra Oświaty jego 
przedstawiciela; . 

c, powolaJnych przez Mini5ua Zdrowia 
w po'rozumie.niu z Minist~·em Oświaty 
dw6ch profesorów odpowiedniego wy .. 
działu wyższej uczelni akademicki~j; 

d) powołanego przez Ministra Zclrowi<1 
przed~tawiciela od'powiedniej orga.lllzacJI 
zawodowej. 

Władze powołuj;1.~e członków komisji po-, 
wołu i7! także ich zastępców: . 

Art. 4. Komisja po zbadaniu ' przed5tawio' 
nych dowodów" a - jeżeli. uzna to za potrzeb
ne - również wiaaomości fachowy,ch kandy
cata, przedstawia Ministrowi ' Zdrowia wniosek 
o udzielenie zezwolenia na stałe lub CZ2,S;Qwe wy
konywanie praktyki (zawod u) albo też o od
mó~eme 7.c'lwolenia. 

Szczegółowe przepisy o komiSijach, trypie 
i kosztach postępowania wyda Minister Zdrowia 
w porozumieniu z Ministrami: Oświaty i Skarbu. 

Art. 5. Osohom, którc otrzymały zezwole
nia na wykonywanie praktyki lub zawodu, przy
sługuje prawo używania tytułu: lekarza, lekaaa' 
dentysty ' bądź farma,ceuty, iako' tytułu zawodo' 
wego. Zezwolenie na czasowe wykonywanie 
praktyki lnb zawodu uprawnia do używania t y
t'7łu zawodowcgo w okresie obj'ętym zezwole-
11Iem. 

Art. 6. Wykonanie 11I.11leJszego dekretu p?
rucza . się Ministrowi Zdrowia w porozumiemu 
z Ministrami: Oświaty i Skarbu. , 

Art •. 7. Dekret niniejszy wchodzi w życic 
z ,dniem ogłoszenia. 

Prczyaent R zeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Preies R ady Ministrów: • 
Józef C~rankiewicz 

Minister Zdrowia; 
Tadeusz . Michejda 

Min~ster Oś\viaty: 
Stanisław Skrz,eszewski 

Minister Skarbu: ~ ' . 
lUZ. Tadeusz Dietrich 
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DEKRET 

z dnia 14 wrz·eśnia 1947 r. 

o emito'V~niu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, u ::l zielo
nych w ramach państwowych planów inwcstycyjnych. . 

Na podstawie -art. 4 Ustawy Konstytucyjn e) 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie ' 
działania najwyższych organów Rzeczypospolite; 
Polskiej i ustawy z dnia.4 lipca 1947 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekret6w z mo
cą ustawy (Dz: U. R. P. Nr 49, poz. 2p) -
Rada Mini~tr6w postanawia, a Rada Pa{lstwa ' 
zatwierdza, co ' następuje: ~ 

Art. l. Upoważnia się Bank Gospodarstw;l 
Krajowego GO emitowania obligacyj na podsta
wie pożyczek długoterminowych, udzielonych 
w ramach państwowy..:h planów inwestycyjnych, 
do wysokości łączne ) s'umy tych pożyczek, nie" 
zaleznie 6d przysługujących mu dotychczas I 

. u,prawnień z ffiQ9 art. 1~ ~st . 2 ro~porżądz'en~a 
F rezydenta RzeczypospobtleJ z dl1la 30 maj>l, 

J924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych insty
::ucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Kra' 
jowego (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 59: poz. 438'). 

Art. 2. Warunki wydawania 
Goopodarstwa Krajo~\'Cgo obligacyj, 
wart, l,ustali Minister Skarbu w 
po·rządzenia. . -

przez Bank 
określonych 
drodze roZ-

Art. 3. Wa>:"unki udzielania przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego pożyczek,będą,eych 
podstawą doemi.s ji obligacyj w myśl przepisów 
niniejszego . dekretu, zatwIe,rdza Minister Skarbu 
po porozumieniu z Pi"ez~~em Centralnego Urzę' 
du Planowani". 

Art. '4. 'Do pożyczek i obligacyj, wymienio'
nych wart. I, mają za5tosowanie wszdkieupraw-


