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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 uprawnio
na 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. 

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

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 września 1950 r. 

o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza). 

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 ada Minist r ów postanawia, a Rada Państwa zatwier .. 
dza, co następuje : 

AI't. 1. Osoby, posiadające obywatelstwo polskie, 
uzyskuj ą tytuł pielęgniarki (pielęgniarza) oraz stałe 

praw o w v konywania praktyki p lelęgniarskiej ckreślone 
w ustawie z dnia 21 lutego 193 5 r. o pielęgniarstwie 

(Dz. U . R. P. Nr 27, poz. 199), j eżeli w t erminie do dnia 
31 grudnia 1953 r . złożą z wynild em pomyślnym egza
m in p rzewidzlany w n iniejszym dekre;::ie. 

Art. 2. 1. Do egzaminu mogą być dopuszczone 
c sc>b y, które: 

l) pos i ad.'łj ą wykształcenie n a poziomie 7 klas szkoły 

podstawowe j, 
2) ukończyły 20 lat, a nie przekrcczyły 50 lat życia, 

3) korzystają z pełni praw obyw a telskich, 
4) posiadają nieskazitelną przeszłość i wykazują od

powiednią postawę społeczną, 

5) posiadają odpowiednie warunki fizyczne, 
6) były zatrudnione w zakładach leczniczych przy pie

lęgnowaniu chorych: 
aj przez okres pięciu lat, a ponadto ukończą trzy

miesięczny kurs szkolen iowy (art. 5) albo 
b) przez okres trzech lat, w tym po sześć miesięcy 

na oddziałach szpitalnych: wewnętrznym, chi
rurgicznym i pediatrycznym oraz w ośrodku 

zdrowia, a ponadto ukończyły zorganizowany 
:Jrzez stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" 
Oądż przez służbę zdrowia wojskową lub bez
pieczeństwa publicznego sześciomiesięczny kurs 
dla młodszych pielęgniarek, albo 

c) przez okres dwóch lat po uprzednim ukończeniu 
sześciomies ięcznego kursu dla młodszych pie
lp~niarek, zorganizowanego przez sto'W'arzyszenie 
,. -.Jolski Czerwony Krzyż" bądź przez służbę 

zd rowia wojskową lub bezpieczeństwa publicz
nego, jeżeli zat.rudnienie było połączone z sy
stematycznym doszkalaniem w zakresie wiacio
mości teoretycznych, albo też 

d) przez okres dwóch lat po uprzednim ukończeniu 
za granicą szkoły pielęgniarstwa, obejmującej 

co najmniej jednoroczne nauczanie, a ponadto 
ukończą trzymiesięczny l~urs szkoleniowy 
(art. 5). 

2. W przypadkach uzasadnionych Minister Zdro
wia może na wnicsek komisji kwalifikacyjnej dopuścić 
do egzaminu osoby, które: . 

1) przekroczyły 50 lat życia, 
2) były zatrudnione w zakładach 

pielęgnowaniu chorych przez 
określony w ust. 1 pkt 6. 

leczniczych przy 
okres krótsz~, niż 

Ad. 3. 1. P rezydia vioj ewódzl~: ch r ad n arcdo
w ych (Rad Na::-od()\vych n1. st. Warszawy i m. Łodzi) 
powołuj ą komisje b-valif ikacyjne, które decyduj ą o do
puszczeniu kan~ydatów n a kurs SZKolen iowy. 

2. Decyzj e ;-wmisj i b-valifikacyjnych są ostateczne. 
3. Prezyd ia wojewódzkich rad n arodowych (Rad 

N a rodow ych m. s t. Warszaw y i m. Łodzi) zorganizują 
stały nadzór n a d dz iałalności ą komisji kwalifikacyjnych. 

Art. 4. W celu przeprowadzenia egzammow na 
pielęgniarki (pielęgniarzy) powołuje się komisje egza 
minacyjne przy prezydiach wojewódzkich rad narodo
wych oraz Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi. 

Art. 5. Skład komisji kwalifikacyjnych i egzami
nacyjnych, kh uprawnienia i tryb postępowania, pro
gram i terminy egzaminów oraz program kursu szko
leniowego ustali Minister Zdrowia. 

Art. 6. Minister Zdrowia na wniosek komisji kwa
lifikacyjnej 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 może zastosować odpo
wiednio przepisy niniejszego dekretu do cudzoziemców. 

Art. 8. \Vykonanie dekretu perlIcza się Ministrow i 
Zdrowia. 

Art. 9. Dekret \vchodzi w życie z dnie m ogł:.Jszenia. 

P r ezydent Rzeczypospolite~ : 13. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankieWICZ 

Minister Zdrowia: T. Micheida 
~-_.- ..•• .. _._--~---------------------_._---

,, <1rt·s Redakcji i Administracji: Warsr.;.wa. ul. Les:tno fia , ;;;, . 

l'łoczono z pu.e(·t;!0la MlOlstra !::)prawledllwości w DrUKarni Ministerstwa Sprawiec1l. w Warszaw-ie, Hl. Nowowiejska 

40000 82~ Ce .. a 48 ,;l. 


