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Poz. 408 i 409

Art. 7. 1. Wypłatę zaopatrzenia wstrzymuje się nice okr~ślone w ust. 1 i 2,' zmniejsza się odpowiednio
na okres przebywania ponad 6 miesięcy poza granicami i równomiernie poszczególne zaopatrzenia dla dzieci.
Rzeczypospólitej Polskiej, z wyjątkiem przypadku jeżeli
4. Zaopatrzenia dla dzieci zmniejszone na' podstaMinister 'Finansów udzieli zezwolenia na pobieranie te- wie ust. 3 podwyższa się odpowiednio i równomiernie
go zaopatrzenia.
aż do normalnej wysok oś ci w miarę, jak poszczególne
2. Wypłatę zaopatrzenia wstrzymuje się w okre- dzieci tracą prawo do pobierania zaqpatrzeń.
sie przebywania emeryta w zakładzie dla umysłowo ,
Art. 9. Prawo do zaopatrzenia gaśnie w przypadchorych, jeżeli połączone z tym koszty ponosi przed- kach przewidzianych w powszechnym ubezpieczeniu
siębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe " .
społecznym, a ponadto w przypa_dku:
1) utraty obywatelstwa polskiego,
Art. 8. 1. W czasie wstrzymania zaopatrzenia
2) skazania prawomocnym
wyrokiem sądowym na
emerytowi przebywającemu w zakładzie dla umysłowo
karę dodatkową utraty praw publicznych,
chorych (art. 7 ust. 2) ionie i dzieciom przysługuje
3) nabycia prawa do innego zaopatrzenia z funduszów
prawo do zaopatrzenia na zasadach niniejszego dekretu
państwowych.
w wysokości:
Art.
10. Osoby, które w dniu ogłoszenia niniejszego
1) żonie 50 % wstrzymanego zaopatrzenia emerydekretu posiadają warunki do otrzymania zaopatrzenia,
, talnego,
tracą prawo do niego, jeżeli nie zgłoszą pisemnie przed2) dzieciom po 25 % zaopatrzenia żony, przy czym
siębiorstwu "Polskie Koleje Państwowe" swych roszłączna suma zaopatrzeń dla dzieci nie może ' przeczeń w ciągu 6 miesięcy od dnia jego ogłosz enia lub
wyższać 50 % wstrzymanego zaopatrzenia emerytalw ciągu 3 miesięcy ąd ustania przeszkody, która unienego.
m )żliwiła zgłoszenie roszczenia w terminie przepisanym.
2. Jeżeli żonie nie przysługuje prawo do zaopaArt. 11. Wykonanie dekretu porucza się Ministrotrzenia, dzieci mają prawo do zaopatrzenia w wysokości
wi Komunikacji.
%
po 25
wstrzymanego zaopatrzenia ojca, przy czym
Art. 12. Dekret wchodzi w życie z dniem ()gło
łączna suma zaopatrzeń ella dzieci nie może przewyż,szać
szenia.
100% wstrzymanego zaopatrzenia.
3. Jeżeli jest więcej niż czworo dzieci mają cych Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
prawo do zaopatrzenia i wskutek tego łączna suma Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewic2
normalnych zaopatrzeń dla dzieci przekraczałaby gra- Minister Komunikacji: J. Rabanowski
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zmieniający ustawę o 'pokrywaniu opłat w szpitalach, będących

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej
dnia
19 lutego 1947 r. o ustroju i z8kresie działania naJ wyż
sżych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia
21 lipca 1950 r. o upowa ż nieniu Rządu do wydawania
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271) Rada M~.jstrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
Art. 1. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 174),
wprowadza się następujące zmiany:
_1) wart. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.,2. Ulgowe opłaty ponoszą osoby, wymienione
w ust. 1, jeżeli przychód szacunkowy z ich gospodarstwa jest wyższy niż; 20.000 zł rocznie, a nie
przekracza 200.000 zł rocznie. Wysokość opłat ulgowych ustala się w zależności od szacunkowego
przychodu rocznego z gospodarstw w sp?sób nastę
pujący:

1) przy przychodzie ponad 20.000 zł do 60.000 zł -

30 % opłaty ustalonej dla szpitali powiatowych
lub izb porodowych,
2) przy przychodzie ponad 60.000 zł do 120.000 zł60 % opłaty ustalonej dla szpitali powiatowych
lub izb porodowych,
3) przy przychodzie ponad 120.000 zł do 200.000 zł
- 85 % opłaty ustalonej dla s.zpitali powiatowych lub izb porodowych.";
2) wart. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3.
nie

zakładami

Członkowie

społecznymi

spółdzielni

służby

zdrowia.

rolniczo-produkcyjnych,
ubezpieczeniu społecznemu, ponoszą opłaty ulgowe
za leczenie w szpitalach lub
izbach porodowych w wysokości 30% opłaty,
ustalonej dla szpitali powiatowych lub izb porodowych.";
3) art. 9 otrzymuje brzmienie:
"Art. 9. 1. Skarb Państwa pokrywa opIaty szpitalne za osoby:
1) upraw nione do leczenia na koszt Skarbu Pań
stwa z mocy przepisów szczególnych,
2) chore umysłowo, które utraciły uprawnienie do
pomocy leczniczej na podstawie przepisów
o ubezpieczeniach społecznych wskutek upływu
ustawowego okresu po ustaniu stosunku pracy,
3) podlegające leczeniu przymusowemu w przypadkach chorób zakaźnych i chorób wenerycznych, chyba że są uprawnione do pomocy leczniczej na podsta wie przepisów o ubezpieczeniach
społecznych b ą dź na podstawie innych przepisów.
2. Ponadto Skarb Państwa pokrywa w całości opłaty za leczenie osób wymienionych wart. 4
i 6 oraz uprawnionych do opłat ulgowych (art. 6
i 8), jeżeli:
1) podlegają leczeniu przymusowemu w przypadkach chorób społecznych z wyjątkiem chorób
wenerycznych,
2) są umieszczone w szpitalach ;psychiatrycznych
jako chore umysłowo , a nie są objęte prz.episem
ust. 1 pkt 2,

w

podlegający

......
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Art. 3. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

3) są umieszczone w

szpitalach na mocy postano-o
wie6 władz sądowych i prokuratorskich.
3. Skarb Państwa pokrywa w całości opłaty
za noworodka urodzonego w szpitalu lub w izbie
porodowej, jeżeli matka noworodka jest uprawniona do zwolnień lub opłat ulgowych (art. 6 i 8)".

Art. 2. Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi
Zdrowia w porozumieniu z Ministrami: Finansów, Pracy
i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych.

Poz. '409 l 410

.......

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Zdrowia: T. Michejda
Minister Finansów: K.

Dąbrowski

Minister Pracy i Opieki

Społecznej:

K. Rusinek

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J.

Dąb -Kocioł
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DEKRET
z dnia 21

o

przejściowym

września

trybie nabywania

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lutego 1947 r . <> ustroju i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271)-,
R a da Minist r ów postanawia, a Rada Państwa zatwier..
dza, co na stępuj e :
AI't. 1. Osoby, posiadające obywatelstwo polskie,
uzysk uj ą tytuł pi e lęg niarki
(p ielęg niarza)
oraz stałe
pra w o w v k onywa nia praktyki p lel ęgniarski ej ckreślone
w u stawie z dnia 21 lutego 193 5 r. o p ielęgn ia rstwie
(Dz. U . R. P. N r 27, poz. 199), j eżeli w t erminie do dnia
31 gr udnia 1953 r . z łożą z wynild e m p o my śl nym egzam in p rzew idzlany w n iniejszym d ekre;::ie.
Art. 2. 1. Do egzaminu mog ą być do puszczone
c sc>b y , które:
l) p os i ad.'łj ą w yks ztałcenie n a poziomie 7 klas szkoły
podstawowe j,
2) u ko ń c zyły 20 lat, a nie pr ze krcczyły 50 lat życia,
3) korzys t ają z pełni praw oby w a telskich,
4) p osia dają ni e sk a zitelną prz e szłość i wykazują odpowiednią postawę społeczną,

5) posiadają odpowiednie warunki fizyczne,

6) były zatrudn ione w zakłada c h leczniczych przy piel ęgnowaniu chorych:
aj przez okres pięciu lat, a ponadto ukończą trzymiesięczny kurs szkolen iowy (art. 5) albo
b) przez okres trzech lat, w tym po sześć miesięcy
na oddz i ałach szpitalnych: wewnętrznym, chirurgicznym i pediatrycznym oraz w ośrodku
zdrowia, a ponadto ukończyły zorganizowany
:Jrzez stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż"
Oądż przez służbę zdrowia wojskową lub bezpieczeństwa publicznego sześciomiesięczny kurs
dla młodszych pielęgniarek, albo
c) przez okres dwóch lat po uprzednim ukończeniu
sześciom ies i ęcznego
kursu dla młodszych pielp ~niarek, zorg anizowaneg o przez sto'W'arzyszenie
,. -.Jolski Czerwony Krzyż" bądź przez służbę
zd rowia wojskową lub bezpieczeństwa publicznego, jeżeli zat.rudnienie było połączone z systematy cznym doszkalaniem w zakresie wiaciomości teoretycznych, albo też
d) przez okres dwóch lat po uprzednim ukończeniu
za granicą szkoły pielęgniarstwa, obejmującej
~-_.-

l'łoczono

uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza).

co najmniej jednoroczne nauczanie, a ponadto
trzymiesięczny
l~urs
szkoleniowy
(art. 5).
2. W przypadkach uzasadnionych Minister Zdrowia może na wnicsek komisji kwalifikacyjnej dopuścić
do egzaminu osoby, które:
.
1) przekroczyły 50 lat życia,
2) były zatrudnione w zakł a dach leczniczych przy
p i elęgnowaniu
chorych przez okres krótsz~, niż
określony w ust. 1 pkt 6.
Ad. 3. 1. P rezydia vio j e w ó dzl ~: ch r ad n arc dow ych (Rad Na::-od()\vych n1. st. Warszawy i m. Ł o d zi)
p owołuj ą komisje b-valif ikacy jne, które decyduj ą o d opuszczeniu kan~yd atów n a kurs SZKo len iowy.
2. Decyzj e ;-wmisj i b-valifikacyjnych są ostateczne.
3. Prezyd ia wo jewódzkic h rad n aro dowych (Rad
N a rodow y ch m. s t. Warsza w y i m. Ł od zi ) zorganizują
sta ły nadzór n a d d z i a łalno ś c i ą komisji kwalifikacyjnych.
Art. 4. W celu przep ro wadzenia egza mmow na
pielęgniarki ( p ielęgniarzy) powołuje się komisje egza minacyjne przy prezydia ch wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi.
Art. 5. Skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, kh uprawnienia i tryb po st ępowania, program i terminy egzaminów oraz program kursu szkoleniowego ustali Minister Zdrowia.
Art. 6. Minister Zdrowia na wniosek komisji kwalifikacyjnej może nadać tytuł pielęgniarki (pielęgniarza)
oraz stałe prawo wykonywania praktyki pielęgniarskiej,
okre§lone w powołanej wart. 1 ustawie, osobom, które
w okresie od dnia l stycznia do dnia 31 maja 1950 r.
złożyły egzamin według zasad określonych w dekrecie
z dnia 11 kwietnia 1947 r. w sprawie praktyki pielęg
niarskiej (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 141).
Art. 7. Minister Zdrowia mo ż e zastosować odp owiednio przepisy niniejszego dekretu do cudzoziemców.
Art. 8. \Vykonanie de kretu perlIcza się Ministrow i
Zdrowia.
ukończą

Art. 9. Dekret \vchodzi w
P r ezy dent

ż ycie

z dnie m

og ł:.Js zenia.

Rzeczypospolite ~ : 13. Bierut

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankieWICZ
Minister Zdrowia: T. Mi ch eida
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