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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 18 lipca 1958 r. 

w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci. 
/' 

N a! podstawie art. 17 us t. 1 ustawy z dnia 28 paździer

nika 1!J48 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i plano
wej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, 
poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 
i z. 1955 r. Nr 11, poz. 67) za rządza się, co następuje: j , 

§ l. 1. Dom małych dzieci, zwany dalej "zakładem", 

jest zakładem społecznym służby zdrowia, przeznaczonym dla 
dzieci w wieku do lat trzech, którym rodzice lub opiekuno
wie z zasadnionych przyczyn n ie mogą za~wnić odpoWied
nich J aIUnkÓw by towych . . 

2. Zakład zapewnia dzieciom warunki ~ umożliwiające 
pra wid owy rozwój fizyczny i umysłowy, a w szczególności: 
mieszkf nie, wyżywienie, odzież, opiekę wychowawczą, opiekę 
lekarSKą i pielęgniarską w zakresie profilaktyki, a w razi" 

' chorob pOlllOC leczniczą. W miarę potrzeby zakład organizu-
je pOl oc prawną. 

'3. Pierwszeń stwo przyjęcia do zakładu s.łuży dzieciom 
osiero ' ony'm, OJ:lUstczonym, dzieciom rodziców pozbawionyc h 
wtadz)'l rodzicieIsk iej oraz tak im, którym matki tub opieku
nowie z powodu choroby n ie mogą z«pewnić opieki. Pierw
szel'lst\ ' o przyj ęcia przysługuje także dzieciom., w których 
bezpoś ednlm otoczeniu są osoby chore nil gruź licę lub inną 
choro ę zagrazającą zd rowiu dzic('ka, albo też nałogowi 

alkoh icy. 

§ ~. 1. Do zakładu mogą być również p rzyjmowane 
kobi~ l ~' ci~iżarne pucząwszy od siódmego m iesiąca ciąży oraz 
matki I karmiące, jeŻe li. znajdują się w trudnych warunkach 
bytow ych, a w szczególno śc i kobiety samotne i kobie ty, 
k tórych mężowie pełnią zasadniczą służbę wojskową. 

2. Kobietom, o których mowa w ust. 1, zapew nia s i ę 

w zak adiie mieszkanie, wyżywienie, opiekę lekarską i pie 
lęgnia ską w zakresie pierwszej pomocy, opiekę położniczą 

oraz auczanie podstawowych zasad p ielęgnowania i wycho
wania dziecka. 

3. Kobiety korzystające ze świadczeń zakładu są obo
wiąza e do współpracy i pomocy w pielęgnowaniu i wycho
wywaljl iu diieci oraz w utrzymaniu czystości i porządku 
w zak ładzie. 

§ . 1. Zakłady pobierają za świadczenia udzielane dzie
ciom , p ł aty ustalone odrębnymi przepisami. 

2. Wykonywanie prżez kobiety czynności, o których 
w § 2 ust. 3, stanowi ekwiwalent otrzymywanych 

przez ie świadczcll w zakładzie. 

3. Szczegółowe obowiązki kobiet przebywających w za
kładzie oraz obowiązki rodziców (opiekunów) . dzieci określa 

regularn in zatwierdzony przez ' wydział zdrowia prezydium 
rady arodowej sprawującej bezpośredni nadzór nad zakła
dem. 

4. Zakłady są samodzielnymi jednoslkami budżetowy
mi fi ansowanymi z budżetu terenowego. 

§ 5, Bezpośredni nadzór nad zakładami wykonują wy
dz.iały zdrowia prezydiów rad narodowych, na których bud
żecie zakłady te pozostają. 

§ 16. Zakład mpże być uruchomiony lub zlikwidowany 
przez wydz)ał zdrowia prezydium właściwej rady narodowej 
(§ 5) (za zgo.dą Ministra Zdrowia. . 

. & 7. 1. Na czele zakładu stoi kierownik, który ponost 
odpow iedzialność za należyte funkcjonowanie zakładu. 

2. Szczegółową strukturę organi.zacyjną oraz etaty za
kładu ustala wydział zdrowia prezydium rady narodowej 
sprawującej bezpośredni nadzór nad zakładem na podstawie 
regulaminu wydanego przez Ministra Zdrowia. 

§ 8. 1. Przy każdymzakład7ie powołuje się komisię do
radczą jako organ pomocniczy kierownika w sprawach: 

1) przedłużenia okresu pobytu w zakładzie, 

2) występowania de> władzy opiekuńczej o pozbąwienie 

władzy rodz.icielskiej osoby zaniedbującej dziecko prze
bywa J ące w wkładz ie, 

3) przedterminowego wypisaniil ' z zakładu, 

4) skierowania do dOlllu dziecka dzieci, które ukończyły trzy 
lata, 

2. Na członków komisji doradczej wydział zdrowia 
prezydium właściwej rady narodowej ' powołuje przedstawi
cieli: wydziału zdrowia, stowarzyszenia Ligi Kobiet, Towa
JZystwa Przyjaciół Dzi eci oraz inspektoratu O.ŚWiilty prezydium 
powiatowej (mlejskiei , dz ieln icowe j) rady ni1rotlowej, jeżeli 

lOzpatruje się spraw y określone w ust. l pkt 2 i 4, 

§ 9. 1. O przyjęciu do zakładu decydLlje wy.lzial zoro
wia prezydium wojewódzki e j rady narodowej trady narolł,)

wej miasla wylącLone~I() z województwa) wła~ciwej ze wzglę

du na polożenie zakla,lu na podslawie opinii k()mi .~ji spu
łecznej powolane j przez wydział. W skład komis}i powillnl 
wchodzić przed stawiciele wydział1l zdrowia, komi s ji poronl
miewawczej. zwią :~ k ow zawoduwych, stowarzyszetlta Ugi Ko
biet oraz Towarzyslwa Przyj aciół Dzieci. 

2. Wydzia ł zd row ia określa okres pobytu w zakła dzie. 

Dl a kobiet oJO'es ten nie powinien przekraczać 3 miesięcy, 

licząc _ od dnia urodzenia dziecka, i może być przedlużnny 

tylko w tych wyjątkowych pf1.'ypaukach, jeżeli w~dlug orze
czenia lekarza jest to konieczne ze względu na zdrowie 
dzie:: cka. 

3. W wyjątkowych przypadkach kierownik zakładu m')
że przyjąć dziecko lub kobi f' tę bez skierowania wydziału 

, zdrowia. Przyjęcie ta kie ma chara,kter warunkowy do czasu 
wydan ia decyzji wydziału zdrowia (ust. l). 

§ 10. 1. O soba ubiega iąca się o przyjęcie dziecka do 
zakładu powinna złożyć do wydziału zdrowia prezyd ium . po
wiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, właściwej 

. ze względu na miejsce zamieszkania, podanie wraz i następu
--jącymi załącznikami: 

l} wyciąg z aktu urodzenia dziecka, 
. 2} świadectwo lekilrskie o stanie zdrowia dzierkil; 

3) zaświadczenie stwierdzające stan rodzinny" środki utrzy' 
mania i . ich wysokość, 

4) w miarę możności inne dokumenty wydane przez insty
tucje państwowe bądź społeczne, stwierdzające warunkI 
bytowe i społeczne. 

, 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kobiety nbie· 
gającej się o przyjęcie do zakładu; powinna ona złoż.yć: 

1) dokumenty określone w ust. 1 pkt 3 i 4, 
2) świadectwo lekarskie stwierdzające, że staD zdrowia ko

biety nie stanowi przeciwskazania do przyjęcia jej do 
zakładu, 

3) zaświadczenie wydane przeoz poradnię "K" o przewidy
wanej dacie porodu oraz stwierdzenie, że przebieg ciąży 
nie stanowi przeciwwskazania do przyjęcia kobiety cifl-:-
7.arnej do zakładu. 

. , 
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§ 11. przy przyjęciu dó zakładu wymagane jest przed
łożenie zaświadczenia wystawionego przez lekarza zakładu 

społecznego służby zdrowia właściwego ze względu na miej
sce zamieszkania lub pobytu dziecka (kobiety). Zaświadczenie 
powinno być wystawione nie później niż na trzy dni przed 
termi'nem przyjęcia do zakładu; powinno ono stwierdzać. 

że dziecko (kobieta) nie jest dotknięte chorobą zakaźną ani 
że w okresie ostatnich 21 dni nie było w otoczeniu dziecka 
(kobiety) osób chorych na zakażną chorobę. Przy umieszcza
niu w zakładzie dziecka należy ponadto prżedstawić doku
men ty ) stwierdzające. że dziecko było szczepione przeciw 
ospie. , grużlicy i błonicy. 

§ 12. t. Wypisanie dziecka z zakładu następuje w przy
padku: 

l) upływu okresu oznaczonego w skierowaniu, 
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2) ustania okoliczności uzasadniafilcych pobyt dziecka w za
kładz i e, 

3) ukońc·zenia przez dziecko trzech lat życia, 
4) żądania matki lub prawnego opiekuna. 

2. Wypisanie kobiety z zakładu następuje w przypad
kach określonych w ust. l pkt l i 2, na własne żądanie oraz 
w razie niestosowania się kobiety do regulaminu zakładu . 

3. Kobieta opuszczająca zakład może pozostawić dziecko 
w zakładzie tylko wówczas, gdy uzyskała decyzję wydziału 
zdrowia prezydium właściwej rady narodowej o pozosta
wieniu dziecka. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minis ter Zd ro wia: w z. A. Pacho 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 26 lipca 1958 r . 

. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu 
zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych. 

Na pods tawie art. 6 u~t. l i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dzi e nnika Ustaw Polsk iej Rzeczypospo
litej Ludowej i Dz iennika 1Jrzędow ego Polskiej. Rzeczypospo
litej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr SB, poz. 524) pro
stuj e się nos tępujący błąd w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 13 czerwca 1958 r. w spraw ie tworzen ia funduszu 
zaklaJbwego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych 
(Dz. U. Nr 41, poz. 194): 

dotychcza sow a treśt § 6 powinna być oznaczona jako ust. ( 
oraz uzupełniona us tępem 2 w brzmieniu: 

,,2. Oprócz korekt, o których mowa w ust. 1. wyniki 
roku 1957 koryguje się o sumy z innych tytułów 
uzna,nych za uzasadni,One przez v:,laściwego Min is tra ." 

Preżes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 

Reklamacje · z powodu niedoręczenia poszczególn ych numerów · wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mini
strów (Warszawa. ul. Krakowskie Przedmieśde SOI w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Oplata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 75,- zł. półrocznie 45,- zł. 
Oplata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,- zł, półrocznie 27.- zł. 

Prenumera tę mozoa zgłasz~ć tylko na okres roczny lod 1.1.) lob no okres półroczny lod 1.1. I od 1.VII). Oplata powinna być uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty. B więc za okres roczny lub za r półrocze - do dnia 30 listopada, za 
11 półrocze - do dnia 31 ma ja Do abonentów, którzy opłarą pr enumeratę po tych terminach . wysyłka pierwszych numerów do
konana zostanie z · opóźnien iem. Jednostk! na rozrachfJnku qospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratą 
na konto Narodowego Banku PolskIego. VIII Oddział MiejskI. Wa rszawa, nI 1532-91-5. cz. 3, dz. 5. rozdz. 19. Rachunków za prenu
meratę nie wystawia się Na odcinku wpłaty nale'ży podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótówł. nazwę I numer doręczającego 
urzęd u pocz!oweqo !jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

egzemplarzy Dzienni ka Ustaw. 

·Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, 
K.rakowskie przedm .. i~.~cje 50. w punktaCh. sprzedaźy v: Warsza;vle: .. Dom Ksiąźki", Ks~ęgarni~ P~awn?-Ekono,?iczna. ul. NowV S~iat l, 
kIOsk .. Domu KSIązkI w gmachu sądów. al. Gen. SWIerczewskleqo 127, w kasach Sądow Wo)ewodzkICh w: Białymstoku, KatOWIcach, 
Koszalinie, ŁodzI. Opolu, Rzeszowie. Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydqoszczy Bytom iU, 
Cieszynie. Częstochowie, Gdańsku . Gdyni, Gliwicach. Gnieźnie, Jelen iej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krak owie. Lublinie. Nowym 

Sączu . Olsztynie. Ostrowie Wlkp. Poznaniu. Przemyślno RaC'iborzu. Radomiu. Szczecinie, Tarnowie. Toruniu I Zamościu . 
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