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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 

, 


