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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. 
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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 
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2. Kary mogą być obostrzone przez ogłoszenie 
w urzędowym dzienniku wojewódzkim na koszt ska za
n ego bądż przez nałożenie grzywny do wysokości 

500.000 zł. 

3. Fachowy pracownik służby zdrowia, skazany 
za wykroczenia zawodowe, ponosi koszty postępowania. 
Z u zasadnionych przyczyn skazany może być zwolnio
n y od ponoszenia kosztów; w takich przypadkach lwsz
tami obciąża się ~k'9.rb Państwa. 

Art. 5. 1. VI razie s~~~za nia na karę, określoną 
wart. 4 ust. 1 pkt 2), fachowy praco\vnik służby zdro- . 
w ia p rzez okres od jednego do trzech lat od daty upra
womocnienia się orzeczenia nie może być powoływany 
na samodzielne stanowiska w zakładach społecznych 
służby zdrowia, a zatrudniony na takim stanowisku po
winien na wniosek prezydium wojewódzkiej rady na
r odowej (wydział zdro-"ia) być zwolniony z tego stano
wisk~ z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

2. W razie skazania na karę, określoną wart. 4 
ust. 1 pkt 3), dotychczasowy stosunek służbowy (stosu
n ek pracy) fachowego pracownika służby zdrowia ule
ga rozwiązaniu z s'amego prawa, a ponadto przez okres 
od dwóch do pięciu lat . od daty uprawomocnieni.a się 
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i sumienności zawodowej i rozstrzyga wątpliwości, 
powstające w tym zakresie. 

Art. 9. 1. W skład komisji okręgowej wchodzą : 

l) powołani przez Ministra Zdrowia na okres dwóch 
la t fachowi pracownicy służby zdrowia, wyróżnia
jący się działalności ą społeczną lub za\\'oc]ową , 

2) delegaci właściwej wojewódzkiej rady narodowej. 
2. Członków komisji, określonych w ust. 1 pkt 1), 

powołuje Minister Zdrowia spośród kandydatów, przej
stawionych przez prezydia wojewódzkich rad narodo
wych (wydz-ia ł zdrowia) po z asięgnięciu opinii _Central
n eJ R ady Związków Zawodowych. 

Art. 10. 1. Członków K omisji Odwoławczej powo
łuje yv 2/3 częściach Minister Zdrowia, a w 1/3 części -
spośród sędziów zawodowych - Minister Sprawiedli
wości. Członkowie Komisji Odwoławczej powoływani 
są na okres pięciu lat. 

2. Minister Zdrowia powoł.uje członków Komisji 
Odwoławczej spośród fachowych pn::cowników służby 

zdrowia, wyróżniających si ę działalnością społeczną 

i zawodową, ora z spośród kandydatów, p rzedst.awio
nych p rzez Centralną Radę Związków Zawodowych. 

orzeczenia fachowy pracownik służby zdrowia nie mo- Art. 11. Na czele komisji stoją pi'2zesi wybierani 
że być powoływany na samodzielne stanowiska w spo· na posiedzeniach plenarnych na okres kadencji. 

łecznych ~a~ładach służ~y zdrow~a . . Art. 12. 1. Przy komisjach powołuje się rz€czni-
3. Mlrustei' Zdrovna ~stalI, kt?re stanow~lta - - ków dobra służby zdrowia oraź ich zastępców, działają

w z~kładach s~~cznych ~łuzby zdrowIa są samo dZlel- cy ch na zlecenie władzy, przy której działa komisja 
nyml w rOZUInJeruu u st. 1 l 2. (art. 6). -

Rozdział 3. 

Przepisy organizacyjne. 

Art. 6. 1. Do orzekania w sprawach 
nia zawodowe . tworzy się: 

o wykrocze-

l) przy prezydiach wojewódzkich rad narodQwych 
(wydział zdrowia) - okręgowe komisj e kontroli za
wodowej , zwan~ w dalszym ciągu "komi.s jami 
okręgowymi", jako pierwszą instancję oraz 

( 2) przy Ministrze Zdrowia - Odwoiawczą Komisję 
K ontroli Zawodowej , zwaną w dalszym ciągu "Ko
misją Odwoławczą", jako instancję odwoławczą. 
2. Do orzekan.ia w sprawach o wykroczenia zawo

'dowe cywilnych fachowych pracowni ków służby zdro
wia, popełnione VT związku z wykonywaniem przez n ich 
czynności zawodowych w ::;~ -. :żbie wojskowej lub ~ezpie
czeństwa publicznego - Minister Obro!'ly Narodovvej 
bądź Minister Bezpieczeństwa Publicznego może Pc,wo
łać w -drodze zarządze~ia Gsobne kom~sje oniz określić 
i ch .organizację i t ryb postępowania . 

Art. 7. 1. Komisje okl'ęgowe za pispmi1ą zgodą 

stron mogą przyjmować do rozstrzygania, :i ako sąd po
lubowny, spory między fachov.!ymi pracow!likami ShiŻ
by zdrowia, a także spory między fachowym~ pracow
nika'mi służby zd row ia, a osobami, korzystającymi z ich 
usług - powstaje w związku z wykonywaniem prakty
ki (zawodu). 

2. W przypadkach, ol<reślonych w US~. 1, komisje 

2. Rzeczników dobra służby zdrowia oraz ich za
stępców powołuje Minister Zdrowia spośród fachowych 
pracowników służby zdrowia, posiadających wysokie 
kwalifikacje społeczne i zawodowe oraz wyrozTlJlają

cych się znajomoscią zagadnień służby zdrowia. 

Art. 13. Komisje oraz rzecznicy dobra służby 
zdrowia używają. pieczęci okrągłej z godłem państ\<io
wym pośrodku i n apisem, zawierającym nazwę i siedzi
bę komisji (rzecznika) w otoku. 

Art. 14. Członkowie komisji oraz . rzeczn icy dobra 
służby zdrowia (zastępcy) otrzymują wynagrodzenie we
dług zasad, ustalonych przez Ministra Zdrowia w Po
rozumieniu z Ministrem Finansów. 

Art. 15. Czynnoś oi kancelaryjne i gospodarcze, 
związane z działalnością i urzędowaniem komisji oraz 
rzeczników dobra służby zdrowia, załatwiają urzędy 

władz, przy których czynne są komisje. 
I 

Art. 16. Wydatki i wpływy komisji objęte są bud-
żetem Ministerstwa Zdrowia. 

Art. 17. Przepisy o opłacie skarbowej , dotyczące 

zwolnienia od tej opłaty w postęp<lwaniu dyscypUnar
nym, stosuje się odpowiednio do postępowania w spra
wach oOp<lwiedziaJności zawodowej. 

Rozdział 4. 

Pcs1ępIl'wanic w sprawach odpuwiedziaJności 
zawodowej. 

okręgo\ove stosują odpowiednio przepisy k odeksu po- Art. 18. Okręgo\ve komisje wszczynają postępo-

s.tępowania cywilnego o sądach polubownych. wanie w sprawach odpowiedzialności zawodGwej na 
A rt. 8. ~. K om isja OdwoJawcza rozstrzyga spory \-vniosek rzeczn ika d obra slużby zd~owi.a przy Gikręgo-

o właściwość komisji okręgowych. ' w ej komisji. . 
2. Na żądanie Ministra Zdrowia bądź z własnej Art. Hl. L Komh:je nakładają k ary, 

inicjatywy Kcmisja Odwoławcza u stal a na posIedzc- war t. 4, w dr odze O1':<:eczenia na podstawie 
niach plenarnych obowiązujące zasady etyki, godności l' ozprawy. 

określone 

wyników 
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. 2. Przy wydawaniu orzeczeń komisje kierują się 
zasadami etyki, godności i sumienności zawodowej, 
prz'estrzeganyml zwyczajowo bądź ustalonymi orzecz
nictwem K0misji Odwoławczej. 

Art. 20. 1. I:')misje okręgowe orzekają w kom
pletach trzyosobowych, a Komisja Odwoławcza w kom
pletach pię::ioosobowych. 

2. W skład kom~)letu orzekającego . komisji okrę
gowej wchodzi człone;, komisji, delegowany przez wo
jewódzką radę narodową, a w skład kompletu Komisji 
Odwoławczej - członek komisji, powołany spośród 
kandydatów, przedstawionych przez Centralną Radę 
Związków Zawodowych. . 

3. W skład kompletu orzekającego powmlen 
wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel zawodu, do 
którego należy obwiniony. 

4. W przypadkach, gdy w sprawie, toczącej się ' 
przed komisją okręgową, jest więcej niż dwóch ' obwi
nionych, a w sprawie toczącej się przed K;omisją Odwo
ławczą - więcej niż trzech obwinionych, należących 
do różnych zawodów - liczba osób w kompletach orze
kaj ących powinna być odpOwiednio zwiększona. 

5. W skład kompletów orzekających Komisji Od
woławczej powinien wchodzić sędzia (art. 10 ust. 1). 

6. Przewodniczącego kompletu orzekającego wy
znacza prezes. 

7. W przypadkach szczególnej wagi, rozpatrywa
nych przez Komisję Odwoławczą, prezes Komisji z włas
nej inicjatywy bądź na wniosek kompletu orzekającego 
może przekazać' sprawę kompletowi zwiększonemu. 

Komplet zwiększony orzeka pod przewodnictwem pre
zesa. 

Art. 21. Dla wyjaśnienia okoliczności sprawy komi
sje przesłuchują obwinionych, świadków i biegłych. 

Art. 22. Do wyłączenia członków komisji i rzecz
ników dobra służby zdrowia, do przesłuchiwania świad
ków, biegłych i obwinionych oraz do innych spraw, do
tyczących postępowania, a nie uregulowanych w usta
wie, stosuje · się odpowiednio przepisy postępowania 
karnego. 

Art. 23. 1. Obwiniony może obrać sobie obroIlcę 
spośród fachowych pracowników służby zdrowia. 

2. Jeżeli obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, 
prezes komisji na jego wniosek wyznaczy obrońcę 

z urzędu spośród fachowych pracowników służby zdro
wia. 

3. Obroilca z urzędu może być przez prezesa ko
misji zwolniony ze swego obowiązku tylko z ważnych 
względów. 

Art. 24. W sprawach o wykroczenie zawodowe po
stępowanie wyjaśniające, jak rówmez postępowanie 

przed komisją jest tajne. Prezes komisji w przypadkach 
'uzasadnionych może zarządzić ja 'wność postępowania 
przed komisją. 

Art. 25. K omisje przy nakładaniu kar ustalają 
równocześnie okres czasu, przez który mają mieć zasto
sowanie w stosunku do skazanego przepisy art. 4 ust. 2 
l ub art. 5 ust. 1 i 2. 

Art. 26. L W ykonanie orzeczeń komisji należy 

do prezydium wojewódzkiej r ady n arodowej (wydział 
zdrowia). 

2. Grzywny i koszty postępowania podiegają ściąg
nięciu w rlTodze egzekucji administracyjnej świadczeń 
pieniężnych. 

/ 
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Art. 27. Minister Zdrowia w drodze ro~porządze
nia, wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawie
dliwości oraz Finansów po zasięgnięciu opinii Central
nej Rady Związków Zawodowych ustali szczegółowe 
przepisy o organizacji kom i::;ji oraz o liczbie ich człon
ków, przepisy o właściwości miejscowej komisji okrę· 
gowych i ich siedzibach, przepisy oprawach i obowiąz
kach rzeczników dobra służby zdrowia jak również 
szczegółowy tryb postępowania w zakresie odpowie
dzialności zawodowej oraz przepisy o kosztach postę
powania. 

Roz d z i a ł 5. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 28. Sprawy, wszczęte przed dniem wejśda 
w życie niniejszej ustawy przed sądami dyscyplinarny
mi okręgowych izb lekarskich, lekarsko-dentystycznych 
i aptekarskich oraz Naczelnych Izb: Lekarskiej, Lekar
sko-Dentystycznej i Aptekarskiej i nie zakończone pra
womocnym orzeczeniem, ulegają przekazaniu właśoi

wym komisjom kontroli zawodowej i są prowad:rone 
dalej według za'Sad niniejszej ustawy. 

Art. 29. 1. Czyny lekarzy, lekarzy-dentystów 
i farmaceutów, popełnione przed wejściem w życie ni
niejszej ustawy, a stanowiące w myśl przepisów dotych
czasowych wykroczenia dyscyplinarne, uważa się za 
wykroczenia zawodowe vi rozumieniu niniejszej usta
wy. Ścigan i e tych czynów ulega przedawnieniu Po upły
wie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejsz.ej ustawy. 

2. Sprawy, wszczęte przez sądy dyscyplinarnę, 
a nie zakończone prawomocnie, są prowadzone dalej po 
ich przekazaniu komisjom 'Według zasad ustawy. 

Art. 30. 1. Sądy dyscyplinarne ulegają rozwiąza
niu z dniem przekazania czynności i akt spraw nie za
kończonych właściwym komisjom, a akt spraw zakoń·· 

czonych - do archiwum właściwych władz. 
2. Minister Zdrowia za zgodą Prezesa Rady Mini

strów ustali w drodze zarządzenia tryb przekazywania 
czynności i akt sądów dyscyplinarnych. 

Art. 31. Do czasu wydania zarządzeń, przewidzia
nych wart. fi ust. 2, w sprawach tam określonych orze· 
kają za zgodą właściwego ministra komisje, wymienio
ne wart. 6 ust. 1. 

Art. 32. Uchyla się art. 4 pkt 10 i n, 'art. 18 pkt 7, 
art. 19 - 26 oraz dyspozycje, dotyczące sądów dyscy
p linarnych, zaViarte wart. 7 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 15 czerwca 1939 r. o izbach aptekarskich 
(Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 55, poz. 346 i z 1949 r. Nr 25, 
poz. 175). 

Art. 33. Wykonanie ustawy porucza się Ministro
wi Zdrowia w porozumieniu z Ministrami Sprawiedli
wości oraz Finansów. 

Art. 34. Usta wa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bieru t 

Prezes Rady Ministrów: J. Cy rankiewicz 

Minister Zdrowia: 1'. Michej da 

Minister Sprawi edliwości: w l. T. Rek 

Minister Finansó w : iN z. W. TrąmpczyJ'ISki 


