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2. Nieważńe są rówmez uprawnienia z tytułu za
stępczych zaopatrzeń emerytalnych, przysługujące pra
cownikom instytucji ubezpieczeń społecznych w przy
padku zwolnienia z pracy z przyczyn innych, niż nie
zdolność do wykonywania zawodu lub starość. 

Art. 14. Uchyla się przepisy prawne, dotyczące 

spraw, unormowanych niniejszą ustawą, a w szczegól
ności: 

1) art. 17, 17a, 18, 19, 22-92, 129-133, 233~249 
i 254-268 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubez
pieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, 
poz. 396), 

2) art. 1 i 6 dekretu z dnia 28 października 1947 r. 
o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. R. P. Nr 66, 
poz. 414), przy czym w pozostałych przepisach 

tego dekretu wyrazy "Fundusz Zasiłków Rodzin
nych" zastępuje się wyr azami ,,4bezpieczenie ro
dzinne", 

3) dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe
go z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych or
ganach samorządu w ubezpieczalniach społecznych 
(Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 24). 

Art. 15. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Pracy i Opieki Społecznej. 

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut· 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 
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USTAWA 

z dnia 20 lipca 1950 r . 

o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego. 

Art. 1. 1. W celu organizoW'tlnia i wykonywania 
opieki nad zdrowiem pracowników i ich rodzin tworzy 
się Zakład Lecznictwa Pracowniczego, zwany w dal
szym ciągu "zakładem". Naczelne kierownictwo 
i zwierzchni nadzór nad działalnością zakładu spra
wuje Minister Zdrowia. 

2. Zakład posiada osobowość prawną. 
3. Siedzibą zakładu jest m. sto Warszawa. 
4. Zakład ma prawo używania pieczęci z godłem 

państwowym i napisem "Zakład Lecznictwa Pracowni
czego" w otoku. 

5. Pracownicy zakładu są przy wykonywaniu obo
wiązków urzędowych zrównani z pracownikami pań

stwowymi tak co do ochrony prawnej, jak i co do od
powiedzialności sądowo-karnej. Do pracy tych pracow
ników stosuje się ogólne przepisy ustawodawstwa 
pracy. 

Art. 2. 1. Do zakresu działania zakładu , należy 

roztaczanie opieki nad zdrowiem pracowników i ich 
rodzin w zakresIe zapobiegania chorobom, ich leczenia 
oraz przywracania zdolności do pracy a w szczególno
ści: 

1) udzielanie ws:.:elkich świadczeń w naturze oraz za
stępujących je świadczeń w gotówce, 'przysługują
cych na podstawie przepisów prawnych o ubezpie
czeniu społecznym, i orzekanie o niezdolności do 
pracy, uzasadniaj ącej prawo do świadczeń pienięż
nych z pO\'lodu choroby, przew·idzianych w tychże 

przepisach, -

, 2) przeprowadzanie bada!'l lekarskich, przewidzianych 
w przepisach o ochronie pracy, organizowanie 
i wykonywanie opieki i nadzoru lekarskiego w za
kladach pracy w zakresie higieny pracy i zapobie
gania chorobom zawodowym. 
2. Zakład jest uprawniony do badania stanu higie

ny pracy w poszczególnych zakładach p racy oraz 
współdziała w tej dziedzinie z właściwymi organami 
bezpieczeństwa, i higieny pracy. ' 

3. Minister Pracy i Opieki Społecznej oraz Minister 
Zdrowia po zasięgnięciu ~inii Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych mogą powierzyć zaltiadowi także 

inne CJynności, związane z wykonywaniem ubezpIeczeń 
społecznych. 

4. Minister Zdrowia może powierzyć zakładowi 

rówmez l Inne czynnoscI, związane z wykonywaniem 
opieki nad zdrowiem pracow'ników. 

Art. 3. Zakład nie obejmuje swym zakresem dzia
łania opieki nad zdrowiem pracowników, zwolnionych 
od obowiązku ubezpieczenia na podstawie art. 6b ust. 1 
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecz
nym oraz wykonywania zada n, określonych wart. 2 ust. 1 
pkt 2) w stosunku do zakładów pracy przedsiębiorstwa 
"Polskie Koleje Państwowe" i zatrudnionych w nich 
pracowników. 

Art. 4. Dla wykonywania swych za,dań zakład pro
wadzi zakłady i urządzenia lecznicze oraz korzysta z in
nych żakładów społecznych służby zdrowia. 

Art. 5. Na czele zakładu stoi dyrektor naczelny. 

Art, 6. Zakład posiada oddziały wojew·ódzkie i ob
wodowe, których okręgi pokrywaj ą się z administra
cyjnym podziałem Pań,stwa. 

Art. 7. Bezpośredni nadzór nad oddziałami woje
wódzkimi zakładu sprawują wojewódzkie rady narodo
we, a bezpośredni n adzór nad obwodowymi oddziałami 
powiatowe rady narodo\ve - przez swoje prezydia 
i komisje zdrowia. 

Art. 8. Radi... Minist.rów nadaje zakładowi statut, 
któr y określa o~nizację zakładu i oddziałów, zakres 
ich właściwości, tryb tworzenia oddziałów i ustalania 
ich właściwości oraz tryb podejmowania decyzji 
w sprawach udzielania śvviadczeii .. 

Art. 9. 1. Dochody i wydatki Zakładu Lecznictwa 
Pracowniczego wchodzą do budżetu PaI1stwa pełnymi 

kwotami. 
2. Zakładowi może być przekazywany na jego po-, 

trzeby w zarząd i użytkowanie majątek, stanowiący 

własność Skarbu Państwa. Przekazywanie następuje 

w trybie, przewidzianym w obowiązujących przepisach, 
a w ich braku - w drodze uchwał Rady r,l[inistlów. 
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Art. 10. Do Ministra Zdrowia w zakresie sprawo- 2) ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach 
wania naczelnego kierownictwa i zwierzchniego nad- społecznych służby zdrowia i planowej goSpodarce 
zoru (art: 1 ust. 1) w szczególności należy: w służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 434). 
\ 1) ustalanie wytycznych działalności zakładu, 2. Uprawnienia li zobowiązania Zakładu Ubezpie-

2) zatwierdzanie planu działalności oraz kontrola jego czeń Społecznych i ubezpieczalni społecznych w zakresie 
wykonania, udzielania świadczeń leczniczych, wynikające z ustawy 

3) powoływanie i odwoływanie dyrektora naczelnego o ubezpieczeniu społecznym, rozporządzenia Prezyden-
zakładu i jego zastępcy, ta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubez-

4) uchylanie decyzji zakładu, sprzecznych z prawem pieczeniu pracowników umysłowych oraz innych prze
lub celami zakładu, z wyjątkiem decyzji w spra- pisów prawnych przechodzą na Zakład Lecznictwa 
wach świadczeń. Pracowniczego. 

Art. 11. 1. Nieruchomości i ruchomości, stanowiące Art. 13. Zakłady lecznicze, prowadzone w dniu wej .. 
własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przezna- ścia w życie ustaw)' przez przedsiębiorstwa uspołecznio
czone w całości lub w przeważającej części dla celów ne dla zaspokajania potrzeb pracowników tych przed
lecznictwa ubezpieczeniowego, przekazuje się Zakłado- siębiorstw, z wyjątkiem przedsiębiorstwa "Polskie Ko
wi Lecznictwa Pracowniczego na własność. .- leje Państwowe", zostaną przejęte przez Zakład Lecz-

2. Minister Pracy i Opieki Społecznej oraz Minister nictwa Pracowniczego w terminach i na warunkach, 
Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów ustalą ustalonych przez Ministra Zdrowia w porozumieniu 
wysokość sum, które zostaną przekazane Zakładowi z Przewodniczącym Pańshvowej Komisji Planowania 
Lecznictwa Pracowniczego przez Zakład Ubezpieczeń Gospodarczego. 
Społecznych. 

3. Zakład Lecznictwa Pracowniczego przejmie zo- Art. 14. 1. Terminy rozpoczęcia udzielania świad-
bowiązania Zakładu Ubezpięczeń Społecznych wobec czeń przez Zakład Lecznictwa Pracowniczego na po- ~ 
osób trzecich, wynikające z prowadzenia lecznictwa oraz szczególnych obszarach ustali Minister Zdrowia w po
'budowy "i zarządzania obiektami, przekazanymi Zakła- rozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej po 
dOM Lecznictwa Pracowniczego. zasięgnięciu opinii prezydium właści\vej wojewódzkiej 

4. Minister Zdrowia oraz Minister Pracy i Opieki rady narodowej. 
Społecznej ustalą szczegółowo sposób podziału majątku 2. Do czasu rozpoczęcia udzielania świadczeń na 
i zobowiązań, sposób dalszego użytkowania budynków, poszczególnych obszarach przez Zakład Lecznictwa 
służących dla celów lecznictwa pracowniczego i dla po- Pracowniczego śwIadczenia lecznicze będą udzielane 
zostałych rodzajów ubezpieczen społecznych oraz za- przez Zakład Ubezpieczen Społecznych i jego oddziały. 
sady przejścia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Spo- Art. 15. Wykonanie ustawy pO:'ucza się Ministrowi 
łecznych do pracy w Zakładzie Lecznictwa Pracow- Zdrowia oraz Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 
niczego. Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-

Ad. 12. 1. Na Ministra Zdrowia przechodzą upraw- nia. 
nienia, przysługujące Ministrowi Pracy i Opieki Spo
łecznej na podstawie: 

1) art. 93, 97 ust. 1, 110, 117 ust. 3, 126-123 ustawy 
z dni:a 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecz
nym, 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cvran1iiewicz 
Minister Zdrowia: T. Michejda 
Minister Pracy i Opleki Spoler:znej: K. Rusinek 
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USTAWA 

z dnia- 20 lipca 1950 r. 
o zmianie dekretu o podwyż!>zeni.u grzywien, kar pieniężnych, kar porządkovvych i nawiązek. 

Art. 1. Wart. 3 dekretu z dnia 26 kwietnia 1948 r. 
o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porząd
kowych i nawiązek (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 161> 
w brzmieniu, zmienionym ustawą z dnia 26 kwietnia 
1950 r. (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 184) dodaje się pkt 7) 
w brzmieniu: 

,,7) w dekrecie z dnia 23 czerw.1945 r. kodek .. 
wojskowego postępowania karnego (Dz. U. R. P. Nr 36, 
poz. 216) zastępuje się: wart. 33 wyrazy "do 500" wy-

razami "do 15.000", a wart. 69 § 1 wyrazy "do 1.000" 
wyrazami "do 25.000". 

Art. 2. Wykonanie ustawy porucza się Ministrówi 
Obrony Narodowej. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cvranldc\v;cz 
Minister Obrony :N arodowej: w z. IV 1. KOI czyc 
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USTAWA 

z dnia 20 lipca 1950 r. 
o zawodzie felczera. 

Art. 1. 1. Prawo wykonywan ia zawodu i używa
nia tytułu felczera przysługuje obywatelom polskim, 
którzy: 

1> ukotlczy1i liceum felczerskie bądź szkołę felczerską 
w Polsce albo -2) w dniu weJ..icia \V życic niuiejszej ul:itawy byli 

, 


