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USTAWA 

.z dnia 18 lipca 1950 r. 

o zapewnieniu . _bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i óbsłudze maszyn i urządzeń technicznych. 

Art. l. 1. Maszyny i urządzenia techniczne ipO

winny być tak zbudow ane, aby , zapewniały obsługują
cym je osobom bezpieczeństwo i hig~niczne warunki 
pracy. -

2. Maszyny i urządzenia techniczne, które nie 
mogą być zbudow ane w sposób przewidziany w ust. 1, 
powinny być zaopatrzone w osłony i zabezpieczenia, za:" 
pewniające osobom - obsługującym maszyny i urządze

nia techniczne - bezpieczeństwo i higieni.czne warunki 
pracy. 

3. Obowiązki wynikaj ące z przepisów ust. 1 i 2 
ciążą na wytwórcy, a w przypa dkach, w których kon
strukcja osłon uzależniona jest od warunków lokal- ' 
nych - również i na użytkowniku. 

Art. 2. 1. Typy m aszyn i urządzeń technicznych 
oraz typy osłon i zabezpieczeń, ąopuszczonych do wy
twarzania, obrotu i używania, ustala stosow nie do wy
magań art 1 Minister Przemysłu Ciężkiego w porozu
mieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i zainte
resowanymi ministrami oraz po zasięgnięciu opinii Cen
tralnej Rady Związków Zawodowych, 

2. Rada Ministrów określi t ryb i sposób w ykona
nia postanowień ust . 1. 

Art. 3. Wytwarzanie, obrót i używanie maszyn 
i urządzeń technicznych, nie odpowiadaj ących wyma
ganiom art, l , oraz dopuszczanie pracowników do uży
wania takich m aszyn i urządzeIl jest zabronione. 

Art. 4. Maszyny i urządzenia techniczne, które 
w dniu wej ści a w życie niniejszej ustawy nie odpowia
dają wymaganiom art. 1 u st. 1 lub ust. 2, powinny być 
zaopatrzone w osłony i zabezpieczenia według typów, 
ustalonych w myśl przepisów art. 2. Przepis art. 1 us t. 3 
stosuje się odpow iednio. 

Art. 5. Minister Pracy i Opie,ki Społecznej w po
rozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Kom~sji 
Planowania Gospodarczego i zainteresowanymi mini-
strami oraz po zasięgnięciu o~nii Centra lnej Rady 

Związków Zawodowych u stali terminy zastosowania 
prze~su art. 3 ~ stosunku do poszczególnych rodzajów 
maszyn i urządzeIl oraz terminy zaopatrzenia VI osłony 
i zabezpieczenia maszyn i urządzell, określonych 
wart. 4. 

A.rt. 6. 1. Kto narusza przepisy'iri!l1iejszej ustawy 
lub przepisy wydane na jej podstawie - pQdlega ka
rze aresztu do trzech miesięcy i grzywny do 150.000 zł 
lub jednej z tych kar. 

2. Orzekanie następuje w trybie postępowania 
karno-administracyjnego. 

Art. 7. L Uchyla się art. 1 ust. 1 pkt a) rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnIa 16 marca 
1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U: R. P. 
Nr 35, poz. 325>. 

2. Rozporządzenia wykonawcze, wydane na pod
stawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 'dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie 
pracy (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 325), zachowują moc obo
wiązującą w zakresie, unormowanym ni!l1iejszą ustawą, 

do czasu wydania przepisów w n iej przewidzianych. 

Art. 8. Wykonanie ustawy porucza się Minis trowi 
Pracy i Opieki SJ20łecznej w porozumieniu z Przewod
niczącym Państ~ej Komisji Planowania Gospodar
czego oraz Ministrem Przemysłu Ciężkiego, 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dni em ogłooze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Biel ut 
Prez~ Rady Ministrów: J CyrankiewIcz 
Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 

Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego : 
, H, Minc 

Minister Pracy i OlJieki Społecznej: 1<. Rusinek 
Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego : 

K Zemaitis 
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USTAWA 

z dnia 18 lipca 1950 r . 

o licencjach na wykonywanie wynalazków wzorów użytkowych. 

Rozdział L 

Pzepisy ogólne. 

A r t. l. 1. Właściciel p atentu lub zarejestrowanego 
wzoru użytkowego jest obowiązany przed upływem 

trze'ch lat od da ty uchwały Urzędu P a tentowego Rze
czypospolitej P olskiej o udzieleniu pat entu lub zareje
strowaniu wzoru użytkowego przystąpić do w yko
nywania w Polsce wynalazku lub wzoru w sposób wy
twórczy . Obowiązek ten winien być dopełniony w r oz
ciągłości, odpowiadającej potrzeb om gOspodarki n aro
dowej . 

2. Za wykonywanie uważa się również wykony
wanie przez osoby inne na podstawie licen cji. 

Art. 2. 1. Urząd P atentowy może w każdym cza
sie żądać od właściciela patentu lub zarejestrowanego 
\'vzoru użytkowego, aby wykazał, czy, w jaki sposób 
i w jakim zakresie wykonu je w yna lazek lub wzór. 

2, Urząd P atentowy może żądać od właściciela 
p atentu lub zarejes trowanego wz oru użytkowego, 

a także od. osób, wykonujq2ych patent lub w zór n a p od
s tawi e licen cj i, przedstawienia szczegółowych sprawoz
dań i dowodówwykonywanja oraz wysyłać n a · miejsce 
swego p rzedstawiciela, który ma p r awo badać księgi , 
korespondencj~ ' i urządzenia p'rzedsi~biorstwa; ' prż,eshi-
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chiwać strony, świadków i biegłych oraz sporządzać 
protokoły z dokonanych przez siebie czynności. 

Art. 3. 1. Jeżeli właściciel patentu lub zareje
sU'owanego wzoru użytkowego nie dopełnia obowiązku, 
o którym mowa wart. 1, Urząd Patentowy może pod
jąć niezwłocznie czynności, przewidziane wart. 23 i 24. 

2. W przypadku stwierdzenia 2.rzez Urząd Paten
towy, że właściciel patentu lub zarejestrowanego wzo
ru użytkowego nie poczynił przygotowań do dopełnie
nia obowiązku, o którym mowa wart. 1, Urząd Paten
towy może podjąć czynności, przewidzi'ane wart. 23 
i 24 także przed upływem terminu, określonego wart. 1. 

Art. 4. Jeżeli właściciel patentu lub zarejestrowa
nego wzoru użytkowego ni€ dopełnił obowiązku, o któ
rym mowa wart. 1, ani nie udzielił licencji w trybie, 
przewidzianym wart. 23 i 24, może być ustanowiona 
licencja przymusowa. 

Art. 5. 1. Jeżeli w ciągu roku po upływie ter
minu, określonego wart. 1, nie ustanowiono licencji 
rprzymusowej albo jeżeli ustanowieni licencjobiorcy 
h ie wykonują wynalazku lub wzoru użytkowego w roz
ciągłości, odpowiadającej potrzebom gospodarki nar{)
dowej, Urząd Patentowy (wydział spraw spornych) 
może na skutek skargi umorzyć patent lub prawo z re
jestracji wzoru użytkowego. 

2. Zwiększenie rozciągłości produkcji po dniu 
wniesienia sk1'.rgi nie ma wpływu ,;a treść orzeczenia. 

Art. 6. Przepisów art. 1-5 nIe stosuje się do pa
tentów i J zarejestrowanych wzorów użytkowych, bę
dących własnością przedsiębiorstw lub instytucji gos
podarki uspołecznionej. 

R o z d z i a ł 2. 

Przepisy dotyczące przedsiębiorstw i instytucji gospo
darki uspołecznionej. 

Art. 7. W rozumieniu niniejszej ustawy przedsię
biorstwami lub instytucjami gospodarki uspołecznio':' 
nej są: 

1) wszelkiego rodzaju zakłady pracy, będące własnoś
cią Pal1stwa lub osób prawnych prawa publicznego, 
prlledsiębiorntw państwowych, państwowo-\,spół
dzielczych, central spółdzielczo-państwowych, spół
dzielni oraz ich central i związków, 

2) zakłady pracy, będące pod zarządem Państwa lub 
osób prawnych, określonych w pkt 1), 

3) zakłady pracy, należące do spółek prawa cywilnego 
lub handlowego, w których Państwo lub osoby 
prawne, określone w pkt 1), posiadają udział lub 
wkład, przenoszący 50% kapitału zakładowego. 

Art. 8. Przepisy niniejszej ustawy, odnoszące się 
do patentów i zarejestrowanych wzorów użytkowych, 
których właścicielem jest przedsiębiorstwo lub insty
tucja gospodarki uspołecznionej, stosuje się odpowied
nio również do patentów i zarejestrowanych wzorów 
użytkowych, których właściciele~ jest Państwo. 

Ąrt. 9. 1. Wynalazek opatentowany lub wzór 
użytkowy, zarejestrowany na rzecz przedsiębiorstw lub 
instytucji gospodarki uspołecznionej, może być w -ca
łoś·ci lub w częŚCi wykonywany nieodpłatni.e również 
przez inne przedsiębiorstwa lub instytucje gospodarki 
uspołecznionej na potrzeby narodowych planów gospo
darczych" 

2. Zasady oraz tryb przekazywania i udostępniania 
wynalazków i wzorów użytkowych, o których mowa 
w ust. 1, innym przedsiębiorstwom i instytucjom gos
podarki uspołecznionej ustala w drodze zarządzenia 
Przewodniczący Państwowej Komisji Pi~nowania 
Gospodarczego. 

R o z d z i a ł 3. 

Licencje. 

l. Przepisy ogólne. 

Art. 10. Prawo wykonywania w całości lub 
w części cudzRgO opatentowanego wynalazku lub za
rejestrowanego wzoru użytkowego nabywa· się przez 
licencję· 

Art. 11. 1. Z patentu na wynabzek lub z zare
jestrowanego wzoru użytkowego, którego wykonanie 
wkraczałoby w zakres cudzego wynalazku, wzoru-lub 
prawa autorskiego, chronionych w Polsce, można k9-=.. 
rzystać tylko na podstawie licencji, · udzielonej przez 
właściciela wcześniejszego prawa (patent zależny, 

wzór użytl~owy zależny). , . 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, można 

również ustanowić licencję przymusową stosownie do 
postanowi~ń art, 26. 

3. Po wygaśnięciu wcześniejszego pra\'la p,atent 
zależny lub wzór użytkowy zależny zamienia się na 
niezależny. 

Art. 12. Ze względu na sposób powstania licencja 
może być: 

1) dobrowolna na podstawie umowy, zawartej przez 
właściciela patentu lub zarejestrowanęgo wwru użyt
kowego (licencjodawcę) z licencjobiorcą, 
2) przymusowa - na podstawie decyzji Urzędu Pa

tentowego, wydanej w przypadkach, przewidzianych 
w niniejszej ustawie. 

Art. 13. Ze względu na zakres uprawnień licen
cjobiorcy licencja może być: 

1) wyłączna, stwarzająca uprawnienia dla jednego 
tylko licencjobiorcy, 

2) niewyłączna, stwarzająca uprawnienia dla kilku 
licenCjobiorców. 

Art., 14. Ze wzgl~du na zakres wykonywania licen
cja może być: 
1) pełna, stwarzająca uprawnienia do wykonywani.a 

wynalazku lub wzoru użytkowego w całości, 
2) ograniczona, stwarzająca uprawnienia do wykony

wania wynalazku lub wzoru użytkowego w części. 

Art. 15. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie sta
nowią inaczej, a decyzja Urzędu Patentowego lub l:mo
wa o licencję nie zawiera odmiennych postanowień, do
mniemywa się, że licencja jest pełna i niewyłączna, jak 
również, że licencja wyłączna nie pozbawia -właściciela 
patentu lub zarejestrowanego wzoru użytkowego prawa 
wykonywania wynalazku lub wzoru . niezależnię od li
cencjobiorcy. 

Art. 16. 1. Jeżeli licencję wpisano do rejestru 
patentów lub rejestru wzorów, 1'l"lwo licencjobiorcy 
jest skuteczne wobec osób trzecich. 

2. Wpis licencji do rejestru patentów lub rejestru 
wzorów mO'le nastąpić tylko na podstawie dokumentu 
publicznego albo na podstawie dokumentu prywatnego. 
na którym podpis licencjodawcy jest no-t-lrialnie uwie
rzytelniony, 
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Art. 17. 1. Licencjobiorca może udzielać subiicen
cji tylko za zgodą właściciela patentu lub zarejestro
wanego wzoru użytkowego. 

2. Do sublicencji stosuje się odpowie·dnio przepisy 
o licencjach. Jednakże udzielanIe dalszych subli cen ej i 
jest n iedopuszczalne. 

2. Licencja dobrowolna. 

Art. 18. Do umowy lic'?'ncyjnej stosuje się przepi
sy prawa cywilnego. 

I 

Art. 19.. Umowa licencyjna po\vinna być pod ry-
gorem nieważności zawarta na piśmie. 

Art. 20. Przedsiębiorstwa lub instytucje gospodar
k i uspołecznionej mogą zawieł'uć umowy, k tórych 
przedmiotem jest udzielanie licencji na wykonywanie 
za granicą wynalazku opatentowanego lub wzoru użyt
kowego, zarejestrowanego na ich rzecz za granicą , albo 
też u zyskanie przez nie licencji na wykonywanie w kra
ju wynalazku opatentowanego lub wzoru użytkowego, 
zarejestrowan~go w Polsce n a ;zecz osób zagranicznych, 
t ylko za zezwoleniem PrzeWodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego. Pr~ewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może 
powyższe swoje uprawnienia przekazać w drodze za
rządzenia podległym mu organom, a także - w poro
zumieniu z właściwymi ministrami - organom podle
głym tym ministrom. 

Art. 21. 1. Obywatele polscy, stale w Polsce za
mieszkali cudzoziemcy oraz mające w P olsce siedzibę 
osoby prawne prawa prywatnego mogą zawierać umO
wy. których przedmiotem jest udzielenie licen cj i na 
wykonywan ie :;łł granicą wynalazku opatentowanego 
lub wzoru użytkowego, zarejestrowanego za granicą, 
tylko za zezwoleniem Przewodniczącego Państwowej 
K omisj i Planowania Gospodarczego. Przewodniczący ' 
Państwowej K omisji Planowania Gospodarczego może 

!)owyższe swoje uprawnienia przekazać w drodze za
rządzenia podległym mu organom, a ta)de - w poro
zumieniu z właściwymi ministrami - organom podle
głym tym ministrom. 

2. Umowy, zawarte 
ust. 1, są z mocy samego 
prawnych w Polsce. 

z pomlmęciem przepisów 
prawa pozbawione skutków 

Art. 22. Przepisy art. 18 - 21 stosuje się odpo
wiednio do umów, dotyczących przekazywania za gra
nicę, udostępniania -za granicą albo otrzymywania z za
granicy wiadomości lub doświadczeń , będących przed
n"liotem własności przemysłowej, nie chronionym pa
tentem lub świadectwem ochronnym. 

3. Postępowanie w przypadku niewykonywania wyna
lazku IQh . wzoru użytkowego. 

Art. 23. 1. W przypadku, przewidzianym wart. 3, 
Ur'ząd P a tentowy podaje do wiadomości ogólnej przez 
opublikowanie . dw ukrotne w najbliższych zeszytach 
"Wiadomości Urzędu Patentowego", że na wykonywa
n ie opatentowanego wynalazku lub zarejestrowanego 
wzoru użytkowego mOże być udzielona licencja. 

2. Opublikowanie odbywa się na koszt właściciela 
patentu lub zarejestro.wanego wzoru użytkowego. 

Art. 24. l. Zgłoszenia w celu zawarcia umowy 
licencyjnej składa się w Urzędzie P atentowym. 

2. Urząd Patentowy zawiadamia o .złożeniu tych 

zgłoozeń niezwłocznie właściciela patentU lub zareje
strowanego w.w.ru użytkowego. 

3. O zawarciu umowy licencyjnej właściciel pa
tentu lub zarejestrowanego wzoru użytkowego powi ... 
nien niezwłocznie zawiadomić Urząd Patentowy. 

4. Licencja p rzymusowa. 

Art. 25. Jeżeli właścici~l patentu lub .z.arejesh'o
wćl.nego wzoru użytkowego nie dopełni obowiązku, 
o którym mowa wart. 1, lub jeżeli VI ciągu sześciu roie-
sięcy od chwili zgłoszenia się w 'celu zawarcia umowy 
licencyjnej (art. 24) nie nastąpiło zawarcie t ej umowy, 
Urząd Patentowy na skutek skargi usta!lOwi po upły
wie okresu, p rzewidzianego wart. 1, licencję przymu-' 
sową, ustalając równocześnie jej zakres i warunki. 
Udzielenie licencji n awet wyłącznej nie przeszkadza 
ustanowieniu licencji przymus·owej na rzecz innej 
osoby. 

Art. 26. 1. Właściciel patentu zależnego lub za
rejestrowanego wzoru użytkowego zależnego może żą

dać w drodze skargi ustanowienia na jego rzecz licencji 
przymusowej na wykonywanie \vcześniejszego patentu 
lub wzoru użytkowego. 

2. Urząd P atentowy, na skutek skargi, zawierają
cej żądanie ustanowienia licen cji (ust. 1), orzeka o usta
n owieniu licencj i przymusowej po wysłuchaniu stron 
oraz ustala równocześnie szczegółowe warunki licencji. 

3. Licencja gaśnie po upływie roku, jeżeli licen
cjobiorca nie korzystał z niej w tym t ermini-e. Ponowne 
żądanie ustanowienia licencji nie j e3t dopuszczalne. 
P rzepisy n iniejszego ustępu nie mają zastosowania, je
żeli licencjobiorcą jest przedsiębiorstwo lub instytucja 
gospodarki uspołecznionej. 

Art. 27. 1. Przedsiębiorstwa li instytucje gospo
darki uspołecznionej mogą ze względu na dobro pul;>licz
n e żądać w drodze skargi ustanowienia na ich rzeCz li
cencji :przymusowej na wykonywanie opatentowanych 
wynalazków lub zare jestrowanych wzorów użytkowych, 
będących własnością obywateli polskich' oraz polskich 
osób prawnych prawa prywatn ego, j eżeli wynalazek lub 
wzór użytkowy leży w zakresie produkcji tych przed
siębiorstw lub instytucji. 

2. Urząd Patentowy, na skutek skargi z-awiernją
cej żądanie ustanowienia licencji (ust. 1), orzeka o usta
nowieniu licencji przymusowej po wysłuchaniu stron 
oraz ustala równocześnie szczegółowe warunki licencji. 

Art. 28. Od orzeczeń Urzędu Patentowego (wy
działu spraw spornych), wydanych w sp rawach, o któ ... 
rych mowa wart. 25, 26 ust. 2 i 27 ust . 2, służy odwoła
nie do Wydziału Odwoławczego Urzędu Patentowego 
w ciągu dwóch miesięcy od dat.y doręczenia orzeczenia. 

5. Ewidencja licencji. 

Art. 29. Państwo'Na Komisja Planow ania Gospo
darczego :prowadz.i wykazy umów, wymienionych wart. 
20 ~ 22. Przewodniczący Państwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego może obowiązek ten przekazać 

w drodze zarządzenia podległej sobie władzy lub insty
tucji. 

R o z d z i a ł 4. 

Przepisy karne, przejściowe końcowe. 

Art. 30. 1. Kto nie u zyskawszy zezwolenia Prze
wodniczącego Państwowej K omisji Planowania Gospo
darczego lub .uP9ważn~9nego organu albo niezgodnie 
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z uzyskanym Zlezwoleniem zawiera w imieniu własnym 
lub cudzym umowę, przewidzianą wart. 21 lub 22, ule
ga karze więZlienia do lat pięaiu lub grzywny albo obu 
tym karom łącznie. 

2. W .sprawach o przestępstwa, wymienione 
w usŁ l, orzekają sądy okręgowe. 

Art. 31. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o 'ochronie wynalaz
ków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. 
z 1928 r. Nr 39, poz. 3łt4, z 1933 r . Nr 10, poz. 63, z 1945 r. 
Nr 58, poz. 334, z 1948 r. Nr 24, poz. 164 i Nr 44, poz. 315, 
z 1949 r. Nr 63, poz. 495 i 496) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) uchyla się art. 7, 13, 14, 20, 23, 54 - 58, 59 \Jst. 1 
i67 - 70, 

2) wart. 21 skreśla się wyrazy "i 20". 
2. Przepisów art. 94, 99, 100, 106, 107, 109, 140 -

144, 145 ust. 1 i 153 - 156 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r., powołanego 
w ust. 1, nie stosuje się do wzorów użytkowych. 

Art •. 32. Przepisy art. 11 ust. 4, 22, 24, 33, 53, 59 
ust. 2 - 4, 60 ust. 1 lit. a), 71, 72 97 ust. 4, 108, 110, 
118, 139, 145 ust. 2 - 4, 146 ust. 1 lit. a), 157 i 158 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar
ca 1928 r., powołanego wart. 31, pozostają w mocy tak
że co do przedmiotów, unormowanych w niniejszej 
ustawie. 

Art. 33. Powołanie się w poszczególnych przepi
sach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i zna
ków towarowych na przepisy, uchylone niniejszą usta
wą, zastępuje się następująco: 

1) powołanie się na art. 7 rozporządzenia - powoła
niem się na art. 11 ustawy, 

2) powołanie się na art. 13 ust. 1 rozporządzenia -
powołaniem się na art. 1 ustawy, 

3) powołanie się na art. 13 ust. 2 - 5 rozporządzenia
powołaniem się na art. 3 i 5 ustawy, 

4) powołanie się na art. 14 rozporządzenia - powoła-
niem się na art. 6 ustawy, _ 

5) powołanie się na art. 20 ust. 1 rozporządzenia 
powołaniem się na art. 10 ustawy, 

6) powołanie się na art. 20 ust. 2 rozporządzenia 
powołaniem Się na art. 16 ustawy, 

7) powołanie się na art. 23 rozporządzenia - powo
łaniem się na art. 26 ustawy, 

8) powołanie się na art. 54 - 58 i 59 ust. 1 rozporzą
dzenia - powołaniem się na art. 2 i 4 ustawy. 

Art. 34. Przepisy niniejszej ustawy nie narusza
ją postanowień ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o wy
nalazkach i wzorach użytkowych, dotyczących obrony 
Państwa (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 496). 

Art. 35. Wykonanie ustawy porucza się P rzewod
niczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego, a co ,do art. 30 - Ministrowi Sprawiedliwości . 

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem .ogło
s.enia. 

Prezydent Rzeczypospolitęj: ' B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz 
Wiceprezes Rady Ministrów i . Przewodniczący Państwo

wej Komisji Planowania Gospodarczego: fi. /Viinc 
Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
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USTAWA 

z dnia 18 lipca 1950 r. 

o odpowiedzialności zawodowej facho wych pracowników służby zdrowia. 

Rozdział L 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Przepisy ustawy dotyczą lekarzy, le
karzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek 
(pielęgniarzy) , położnych oraz techników i uprawnio
nych techników dentystycznych, posiadających prawo 
wykonywania praktyki (zawodu), zwanych w dalszym 
ciągu fachowymi pracownikami służby zdrowia. 

2. Minister Zdrowia może w drodze rozporządze
nia rozciągnąć przepisy ustawy na inne kategorie fa
chowych pracowników służby zdro,",via. 

3. Ustawa nie dotyczy fachowych pracowników 
służby zdrowia, będących żołnierzami w czynnej służ
bie wojskowej lub służbie bezpieczel'istwa publicZil1ego. 

Art. 2. Fachowi praco"micy służby zdrowia obo
wiązani są w związku z wykonywaniem praktyki (za
wodu) przestrzegać zasad etyki, godnQści i sumienności 
zawodowej. 

R o z d z i a ł 2. ' 

Zasady odpowiedzialności zawodowej. 

Art. 3. 1. Fachowy pracownik służby zdrowia, 
który narusza zasady etyki, godności bądź sumienności 

zawodowej przez dZJiałanie, zaniechanie lub zaniedba
nie, popełnia wykroczenie zawodowe, za które ponosi 
odpowiedzialność zawodową według n iniejszej ustawy 
niezależnie od odpowiedzialności , wynikającej z innych 
przepisów. 

2. Fachowi pracownicy służby zdrowia, zatrudnie
n i w służbie państwowej i w instytucjach państwowych 
za wykroczenie zawodowe, popełnionę w związku z wy
konywaniem swych czynności służbowych, mogą być 

pociąg~ni do odpowiedzialności zawodowej za zgodą mi
nistra, któremu podlega dany dział słUlby bądź przez 
którego jest nadzorowana dana instytucja. 

3. Właściwi ministrowie mogą przekazywać upraw
nienia, przewidziane· w ust. 2, bezpośrednio podległym 
władzom lub organom. 

4. Ściganie wykroczeń zawodowych ulega prze
dawnieniu po upływie lat pięciu. 

Art. 4. 1. Ustala się następujące kary za wykr<\-
czenia zawodowe: 

1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) pozbawienie prawa wykonywania praktyki (zawo

du) w określonej miejscowości bądź okręgu na · czas 
określony; nie kró tszy niż jeden rok, bądź na stale. 

I 


