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, 
c) Wyższa Komisja Weryfikacyjna przy 

strze Sprawiedliwośc i , 
Mini- " Komisja Weryfikacyjna dla Wojewódzkiej ' Izby ,Adwo

kackiej w .. ,. <C. 

d) rady adwokackie, . 
' e) wojewódzkie komisje dyscyplinarne do spraw 

adwokatów, 
f) wojewódzkie komlsje weryfikacyjne dla woje

wódzkich izb adwokackich. 

§ 2. Pieczęc',e tłoczone są w metalu, przy czym 
pieczęcie Wyższej Komisj I Dyscyplinamej do spraw 
ćtdvvokatów, Wyższej ~ Komisji Weryfikacyjnej przy Mi
nistrze Sprawiedliwości oraz wojewódzkich , komisji 
<::yscyplinarnych do spraw adwokatów i wojewódzkich 
komisji weryfikacyjnych dla woj ewódzkIch izb adwo- ' 
~ackich są okrągłe z wyobrażeniem orła państwowego 
p o.irodku l 'napisem w ' otoku, pozostałe pieczęcie mają 

' kształt , ośmioboku; opisanego na owalu pignowo usta-
wionym, w którego górnej cu;ści zamieszczone jest 
wyobrażenie orła państwowego,' w dolnej zaś części 

~:iożony jest poziomo napis w dwóch lub więcej wier-
5zach. 

§ 3. Pieczęć do tuszu używana przez Wyższą Ko
misję Dyscyplinarną do spraw adwokatów i Wyższą 
Komisję Weryfikacyjną przy Ministrze Sprawiedliwo
ści ma w średnicy 46 mm; wysokość orła ' w tych pie
częciach wynosi 29 mm. . 

Pieczęć lakowa Wyższej Komisji pyscyplinarnej 
do spraw adwokatów i Wyższej Komisji Weryfikacyj
n ej przy Ministrze Sprawiedliwości ma w śJ.1ednicy 
ao mm; wysokość orła w tej pieczęci wynOSi 16 mm. 

Napis w otoku pieczęci Wyższej Komisji Dyscy-' 
plinarnej do spraw adw.okatów brzmi: "Wyższa Ko
misja Dyscyplinarna do spraw adwokatów/'. 

Napis Vi otoku pieczęCi Wyższej Komisji Weryfi
kacyjnej przy Ministrze' Sprawiedliwości brzmi: 
"Wyższa Komisja Weryfikacyjna przy ' Ministrze Spra-
wiedliwości". ' 

§ 4. Pieczęcie do tuszu używane przez woje
wódzkie komisje dyscyplinarne do Spra~ adwokatów 
i wojewódzkie komisje weryfikacyjne dla wojewódz
kich izb adwokackich mają w średnicy 39 mm; wy
sokość orł,a w tych pieczęciach wynosi 22 mm. 

Pieczęć lakowa wojewódzkich komisji dyscypli
na~nych do spraw adwokatów i wojewódzkich , komisji 
weryfikacyjnych dla izb adwokackich ma w średnicy 
30 mm; wysokość orła w tych pieczęciach wynosi 16 mm. 

Napis w otoku pieczęci wojewódzkiej komisji dy
scyplinarnej do spraw adwokatów brzmi: "Wojewódzka 
Komisja Dyscyplinarna do spraw adwokatów w ...... 

Napis w otoku pieczęci wojewódzkiej komisji we
ryfikacyjnej dla izby adwokackiej' brzmi: "Wojewódzka 

§ 5. Pieczęć do tuszu używana przez Naczelną 
Radę Adwokacką ma pionową oś owalu długości 45 mm, 
poziomą zaś oś długości 36 mm; ' wysokość orła w tych 
pieczęciach wynosi 23,5 mm. 

Pieczęć lakowa Naczelnej Rady Ad\,,'okackiej ma 
pionową Oś owalu długości 3D mm, poziomą zaś ' 24 mm; 
wy~okość orła w tej pieczęci wynosi 12 mm. 

Napis w pieczęci Naczelnej Rądy Adwokackiej jest , 
tr.zywierszowy i ' brzmi: "Naczelna Rada Adwokacka". I 

§ 6'. Pieczęć do tuszu używana przez rady adwo
kackie ma pionową oś owalu długości 40 mm, poziomą 
zaś 32 mm; wysokość. orła w tych pieczęciach wynosi 
21 mm. ' 

Pieczęć lakowa rady adwokackiej ,odpowiada wy
mrarom tejże pieczęci używanej przez Naczelilą Radę 
Adwokacką. 

Napis pieczęci rad adwokackich jest trzywierszo
wy i brzmi: "Rada Adwokackf w " , .". 

§ 7. Pieczęć bęz numeru rozpoznawczego uważa 
się za zaopatrzoną w numer rozpoznawczy ,,,l". 

W razie zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia 
pieczęci, nowa pieczęć powinna być zaopatrzona ·w ko
lejny numer rozpoznawczy. 

§ 8. Pieczęc:e należy przechowywać pod zam
knięciem, w sposób wyłączający możliwość ich zagi
nięcia lub popełnienia za ich pomocą jakichkolwiek 
nadużyć. 

\. 
§ 9. Zamówienie pieczęci należy kierować dó 

Mennicy Państwowej za pośrednictwem Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości pro
wadzi wykaz pieczęci będących vi użyciu wszystkich or
ganów adwokatury, komisji dyscyplinarnych i komisji 
weryfikacyjnych, przechowuje odbitki tych pieczęci oraz 
zarządza ·zniszczenie pieczęci uszkodzonych , lub wycofa
nych z obiegu. 

§ 10. Prezesi Wyższej Komisjii Weryfikacyjnej oraz 
wojewódzkich ,kopłisji weryfikacyjnych przekażą pie
częcie Ministerstwu Sprawiedliwości ' po zakończeniu 
weryfikacji. <.. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, 

Mini,ster Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 21 marca 1951 r. 

w . sprawie kursów szlwleniowych 'egzaminÓw pielęgniarskich • 

. Na podstawie art. 5 i 7 Jekretu z dnia 21 wrzeSl1lą 
1950 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień 
pielęgniarki ' (pielęgniaza) (Dz. U. R. P. ,Nr 44, poz. 410) 
zar.ządza się, co następuje: 

\ 
\ 

§ l. Artykuły powołane bez bliższego określenia 
oznaczają , artykuły dekretu z dnia 21 września ,1950 '1'. 

o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęg

niarki (pielęgniarza) (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 410). 
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§ 2: Trzymit~sięczny kurs ',szkoleniowy (art. 2 ust. 1 
pkt 6 Ut. a) i d) obejmuje teoretyczne i praktyczne 
przygotowanie w zakresie przedmiotów wymienionych 
w programie, stanowiącym załącznik Nr 1 bądź Nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ '3. Program egzaminu n~ pielęgniarkę , (pielęgnia
rza) obejmuje przedmioty _ wymien.one w załączniku 
Nr 3 bądź 'Nr 4 do rozpo{ządzenia. 

§ 4. W skład komisji kwalifikacyjnej (art. 3 ust. 1) 
wchodzą: 

1) przedstawiciel wydziału zdrowia prezydium woje
wódzkiej rady narodowej jako przewodniczący oraz 

- jako członkowie: 

2) kieJownik oddziału zawodów leczniczych w wy
dziale zdrowia tego prezydium, 

3) przed:,tawiciel komisji zdrowia wojewódzkiej rady 
narodowej, -

4) kierownik kursu szkoleniowego oraz 

5) przedstawiciel Z'wiązlm Zawodowego Pracowników 
Służby Zdrowia. 

§ 5. 1. W skład komiSji egzaminacyjnej (art. 4) 
wchodzą: 

l) lekarzpo"vołany przez prezydium wojewódzkiej 
.. rady narodowej - jako przewodniczący oraz jako 

członkowie: 

2) przedstawiciel wydziału zdrowia i 
ze szkół pielęgniarstwa, powołani 
d:um, 

dyrektor jednej 
przez to p~ezy-

-3) pielęgniarka,. wyznaczona przez Związek Zawodowy 
Pracpwników Służby Zdrowia. 

2. Zastępców przewodniczącego i członków komi
sji powołuje się w trybie określonym w ust. l. 

§ 6. Kandydaci odp~wiadający warunkom okre
ślonym wart. 2 'ust. 1 pkt 1-5 i 6 lit. b) bądź c) wno
szą podania -o dopuszczenie do egza-minu do prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej, właściwej ze względu 
na ich miejsce zamieszkania, "kandydaci zaś ódpowia
dający w1funkoni określonym wart. 2 ust. 1 pkt 1-5 
i 6 lit. a) bądź d), a także kandydaci, o których 1;Ilowa 
wart. 2 ust. 2, składają podania do komisji ~walifika
cyjnej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszka-

' ma. 

§ 7. Do podania kandydat powinien dołączyć: 

l) życiorys wraz z oświadczeniem zawierającym ży
czenia k,andydata co do rOQzaju zakładu (oddziału), 
w którym pragnąłby pracować, 

2) dowód posiadania obywatelstwa polskiego, 

3) dowód stwierdzający poziom posiadanego wykształ
cenia ogólnego. 

4) świadectwo urodzenia, 

5) świadectwo . niekaralności, , ; /' 

§8: Terminy składania' podl\ń w każdym 
ustala prezydium wojewódzkie} rady narodo.wej, 
jąc je do publicznej wiadomości. . , 

roku 
,poda-

§ 9. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
oraż komisja kwalifikacyjna mogą żądać ód kandydat6w 
uwierzytelnienia podpisów na dokumentach prywatnych 
w sposób przez siebie ustalony, a także dodatkowych 
dokumentów i wyjaśnień. . . 

§ 10. 1. Komisja kwalifikacyjna kieruje kandy
datów na ' rodzaj kursu (załączn ik Nr 1- bądź Nr 2), bio
rąc pod uwagę życzenia kandydata co do rodzaju pracy 
(§ 7 pkt l), a także posiadane przez niego kwalifikacje. 

2. W przypadku niemożności uwzględnienia zy
czenia kandydata komisja ' może go skierować na ' iI}1lY 
rodzaj kursu jedyme 'za jego zgodą. 

§ 11. Komisja kwalifikacyjna powinna zakończyć 
swoje prace przynajmniej. na 3 . tygodnie przed termi
nem rozpoczęcia kursu szkolen~owego. 

§ 12. O miejscu i terminie kursu szkoleniowego 
zawiadamia kandydatów prezydium ,wojewódzkiej rady 
narodowej przynajmniej na dwa tygodńie przed termi.:. 
nem rozpoczęcia kursu. 

§ 13. 1. Kandydaci dopuszczeni 
niowy obowiązani są brać udział we 
ciach teoretycznych i praktycznych, 

, w programie kursu. 

na kurs szkole
wszystkich 7.aję

przewidzianych 

2. Kurs nie może być zaliczony kandydatowi w 
przypadku niebrania udziału w zajęciach przewidzia
nych w programie przez czas dłuższy ponad 10 dni. 

3. W przypadkach uzasadnionych kierownik może 
zaliczyć kurs pod warunkiem złożenia odpowiednich 
kolokwiów bądż uzupełnienia w oznaczonym terIl)inie 
brakujących zajęć praktycznych. -

4. W razie nieusprawiedliwiopego opuszczenia 
przez kandydata więcej niż 20 godzin zajęć teoretycz
nych lub więcej niż '7 dni -zajęć praktycznych kierownik 
może skreślić kandydata z kursu. 

§ 14. 1. Zakwalifikowani do ' egzaminów kandy
daci, którzy odbyli kurs według programu określonego 
w załączniku Nr 1, składają egzamin z przedmiotów 
określonych w, załączniku Nr 3, kandydaci, którzy od
byli kurs według programu określonego w załączniku 
Nr 2 - z przedmiotów określonych w załączniku Nr 4. 

2. KandydaCi odpowiadający warunkom, okteślo
nym wart. 2 ust. 1 pkt 1-5 i 6 lit. b) i c) oraz wart. 2 ,-
ust. 2, składają egzamin z p~zedmiotów określonych 
w decyzji Ministra Zdrowia bądź prezydiumwojewódz
kiej rady narodowej o dopuszczeniu do egzaminów. 

3. Przy wydawaniu decyzji prezydium w'ojewódz
kiej rady narodowej uwzględnia odpowiednio przepis 
§ 10 ust. 1. 

_ § 15. 1. O mieJscu i terminie egzammow komisja 
egzaminacyjna zawiadamia kandydatów na piśmie nie 
później niż na dwa tygodl}ie przed ich rozpoczęciem. 

6) urzędowe świadectwo o stęnie zdrowia, 

7) d . - 2. Egzamin dla kandydatów, którzyodbyH kurS' 
" . wlei~ , fotografie_ z ' pośwladczen'iem tożsamości, 

szkoleniowy, nie -może być wyznaczony wcześniej ni -ż 
8) dowody stwi C'r(lz~i<)ce okoliczności \vymienione po uplywietrzech tygodni. a nie później niż po upływie 

wart. 2 'ust. 1 pkt 6. " sześciu tygDdni od uk0l1czenia kursu. 

. . 

"-
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, § lO,. 1. K.omlsja egzaminacyjna . przep~ow'~dia 
egzaminy w ' pełnym , składzi'~, 

2. Do \vspółudziału przy · przeprowadzaniu egzami
nów komisja może powoływać egzaminatorów 'spoza · 
swego grona. 

3. Uchwały komisji zapadają większó~cią głosów. 
E gzamina torzy powołani przez komisję nie biorą udzfa
łu w głosowaniu. 

§17. 1. Ustala s'ę oceny wyników egzammow: 
bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny. 

2. Egzamin Q.ależy uważać za złożony, jeżeli kan
dydat wyk:nał wiadomości potrzebne do wykonywania 
zawodu pielęgniarki (pielęgniarza) z oceną co najmniej 
dostate.:-zną: ' . 

I \. '~j 

3, W razie~ nh~zlożenia egzaminu (ocena niedosta
t eczna) komisja 'egzaminacyjna może dopuśc i ć kandy
data do powtórnego przystąpienia do egzaminu, który ' 
ptJwinien sir, odbyć nie ' wcześniej niż przed · upływem 
6 miesięcy, a n ie później niż po upływie 12 miesięcy od 
datyprzystclpien ia do egzaminu po raz pierws'lY. 

4 . . Komi.'ija egzaminacyjna- ustala, czy ,powtórny 
f.'gza:'nin ma ' być złozony zws~ystkich przcdn;iotów 
przewirizianych w program'e, czy też tylko z niektó~ 
rych. 

§ 18. Osob0m, które złożyły egzaminy, komisja 
egzaminacyjna wydaje zaświadczenia według wzoru ' 
ustalonego przez Ministra Zdrowia. 

§ 19. CUdz(1ziemcy, odp0'Yiadający warunkom 
art. 2, mogą być dopuszczeni do . kursu szkoler,iowego 
bądź do egzaminu IJa podstawie decyzji Ministra 'Zdro
wia. Przepisy nini.ejszego rozporządzenia mają tu 'od
,powiednie zastosowanie. . 

§ 20. Wydatki związane z przeprowadzeniem kur
sć w szkoleniowych oraz egzammow pokry·wane są 
z budzetll Piurstwa (budżet centralny) z części doty':' 
czącej Ministerstwa Zdrowia. 

§ 21. Rozporz2,dzenie wchodzi w życie z dńiem 
ogło~zen!a z mocą obowiązu; ącą od dnia 1 lutei~0 1951 r. 

Minister Zdrowia: J. Sztachelskl 
.. 

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 
1951 r. (poz. 163). 

PROGRAM I TRZYMIESIĘCZNEGO KURSU PIELĘGNIARSKIEGO • 

1. 
2. 
3. 

/ 4: 

,Okres pierwszy trwający 7 tygodni. 

Ariatom:a i fizjologla 
Higiena 
Patologi.a ogólna 
Przedmioty kliniczne 
a) chirurgia - 15 
b) chorOby ' wewnętrzne - 15 
CI choroby zakaźne i bakteriologia - 20 
dl położnictwo i ginekologia - 10 ' 

5. Choroby dkiecięc~ (z chorobami zakaźnymi 
w ieku dziecięcego) 

6. Pielęgnowanie chorych i ćwiczenia prak-

25 
27 
10 
60 

25 

gouz. 

" 
" 
" 

" 
t yczne , 100 

" 7. Bandażowanie łączn' e z ćwiczeniami 15 
" 8: Pielęgniarstwo v.i otwartej pomocy lekar

skiej ~ 

9 
10. 

Zasady żywienia 
Nauka- o Polsce Współczesnej 

15 
10 " 

" 
35 ( " 

Razem: 322 godz. 

Okres drugi tl'wający 6 tygodni. 

1. Choroby oczu 
2. Choroby uszu, gardła i nosa 
3. Choroby skórno-weneryczne 

5 godz. 
6 " . 

10 " 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

Pomoc w nagłych wypa~kach 
Organizacja służby zdrowia, związki zawo
dowe pracowników służby zdrow:·a, usta
""odawstwo sanitarne 
Nauka o Polsce ·Współczesnej 
Podstawowe wiadomości o lekach 
Tematy wojskowe 

Razem: 

10 godz. 

15 
25 
10 
27 

" 
u : 

" 
" 

108 godz. 

W okresie drugim uczestnicy kursu obok wykładów 
przechodzą praktykę trwającą 6 godzin dzienn ie. P rak
t yka przewidziana jest na oddziałach szpitalnych, szko-

,leniowych oraz w ośrodkach zdrowia. ' 

Praktyka ,na oddziałach szpitalnych trwa zasadnic?:o 
cztery tygodnie, jednakże , uczestnicy kursu, którzy wy-

. kazu~ ą się dobrymi wynikami, a -nie pracowali~ w ośrodku 
zdrowia, mogą być przesun ; ęci do ośrodka po dwóch ty
godniach praktyki. Praktyka na oddzi"ałach sż'pitalnych 
szkoleniowych prowadzona jest w czasie rannych dyżu
rów pod ' k ierunkiem instruktorki pielęgniarki dyplomo
wanej (oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny, położnictwa). 
Praktyka na jednym oddziale szkoleniowym trwa dwa 
tygodnie. 

~' 

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 
1951 r. (poz. 163). 

PROGRAM II ·TRZY~IESIĘCZNEGO KURSU PIELĘGNIARSKIEGO 

Okres pierwszy trwający 7 tygodni. 
/-

1. Anatomia i fizjologia z uwzględnieniem 
układu nerwowego 25 gooz. 

2. Patologia 

3. Przedmioty kliniczne w związku z psychia
trią 

-
10 godz. 

43 .. 
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w tJ'm: 
a) choroby zakaźne z bakteriologią 
b) choroby wewnętrzne 
Cj chrurgia i aseplyka 

, d) Położnictwo i ginekologia 

15 
10 
10 

- , 8 
ł 
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3. Psychiatria sądowa 
4. Pomoc w nagłych wypadkach z ćwicze

niami 
5. Opieka otwarta nad chorymi psychicznie 

i profilaktyka psychiatryczna 

5 godz. 

10 .. 
,t 

4. Choroby dzie cięce 10 godz. 6. Choroby oczu 
20 
4 
4 " 5. Psychiatria i choroby nerwowe, psychia-

t ria dziec'ęca, alkoholizm, narkomania 
6. Choroby skórno-weneryczne ' 
7. H igiena 
8. Zasady pielęgniarstwa somatycznego z ćwi

czeniami 
9. Zasady pielęg~liarstwa psychiatrycznego z 

ćw;czeniami 

10, Nauka o P olsce Współczesnej 
11. Bandażowanie ' 
12. Zasady , żywienia 

Razem: 

Okres drugi trwający 6 tygodnt 
1. Higiena 
2. PIelęgniarstwo w otwartej pomocy lekar

skiej 

45 
" 8 
" 6 
" 

68 
" 

67 
" 30 
" 10 : " 

10 
" 

332 godz. 

25 godz. 

10 
" 

7. Choroby uszu ' .• 
8. Organizacja służby zdrowia, związki za

wodowe pracowników służby zurowia, 
ustawodawstwo sanitarne 

9. -Nauka o Polsce Współczesnej 
10. Tematy wojskowe 

8 
30 

" 

,. .. 
28" 

RaJem: 144 godz. , 

" VI okresie drugim uczestnicy kursu obok wykładów 
przechodzą praktykę trwającą 6 godzin dziennie. Prak
tyka przewidziana jest !la odd:óale szpitalnym psychla
trycznym, jednakże uczestnicy powinni być w miarę 'moż

ności w okresie praktyki (6 tygodni) skierowani na czas 
2 tygodni do ośrodka zdrowia. 

Załącznik Nr :J ' do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia ź dnia 21 marca 
1951 r. (poz. 163). 

I PROGRAM EGZAMINU TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO 

Egzamin teoretyczny jest piśmienny i ustny. 

Egzamin piśmienny polega na opracowaniu trzech 
tematów podanych przez komisję: 

Tematy powinny obe;mo"vać wiadomości z działu 
pielęgnowania chorych, higieny ~ osobistej, ogólnej oraz 
społecznej. 

Egzamin ustny obejmuje wiadomości z następują
cych przed~iotów: 

;matomii, fizjologii, higieny osobistej, otoczenia i spo
łecznej; chorób wewnętrznych i zakaźnych, chirurgii, 
położnictwa, chorób dzieci oraz pielęgniarstwa szpi
talnego i w otwartej pomocy lekarskiej, a ponadto 
wiadomości o Polsce Współczesnej. 

, Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zabiegów 
pielęgniarskich, pr2:Y czym każdy słuchacz przerabia 
jeden zabieg aseptyczny i Jeden zabieg przy łóżku cho
rego. 

Załącznik Nr ł- do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 
1951 r. (poz. 163). -

II PROGRAM EGZAMINU TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO 

EfJzatnin teoretyczny jest piśmienny i ustny. 

Przedmiotem egzaminu piśmjennego jest szczegółowe 
sprawozdanie z całodziennej opieki i obserwacji nad przy
dzielonym chorym - z uwzględnieniem danych o po
czątku i przebiegu chan/by. 

Egzamin ustny obejmuj'e wiadomości z następujących 
przedmiotów: 

anatomii, fizjologii, psychiatrii, chorób nerwowych, 
chorób somatycznych i ich związku z psychiatrią, 
higien.y or~ pielęgniarstwa ogólnego, specjalistycz
nego i w otwartej pomocy lekarskiej, a ponadto 
wiadomo~ci o Polsce Współczesnej. 

Egżatnin praktyczny polega na wykonaniu zabiegów 
pielęgniarskich.' . 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 3 kwietnia 1951 r. 

w sprawie zmian organizacyjnych \v niektórych akademiach medycznych. 

- Na p'odstawie ad. 16 i 20 dekretu z dnia 2!ł paździer
nika 1947 r ó D organizaćjinauki i szkolnictwa wyższego 
(Dz. U. R. P. Nr 66., poz. 415) zarządza się( co następuje: 

§ 1. W Śtąskiej Akademii Medycznej im. Ludwika 
Waryńskiego na Wydziale Lekarskim tworzy się nast Et" 
pujące katedry: -l 


