
Dz!eIJnik Ustaw Nr 29- - 23.1 - Poz: tSf i . HiS 

. . J rt .. <t. 1. Organami Komitetu maX,. . są: Plezydium i Pnew'xl-

\''1 skład Prezydhlm KomHetu wchodzą: PrzeworJ.ni
cząc , jeg.o zas.tGPcy i :-.:iekretarz Komiletu oraz czlonko-wie 
pow . fani przez Prezesa Rddy Mtni~ trów nil wruose:C Przewa;1-

~ nrcZIego Komitetu. 

rt. 5. Znkres i zas3.dy działania organów Komitetu, licz
_ bę c lonków Komitetu. o [""IZ. organi.zacjq aparatu wyko.nawcle
' go o resli statut nadany przez Radę M inistrów, 

I 

f
rt. 6. \ '<1 sp.rawach naLeżących do zakresu dz:ałania Ka-

mile u rozpoJZąd:zenia i zarządzenia w przypa dkac h określa
nyc ustawamJ wydaj? Przewodniczący Ko:mt'2tu. 

rto 7. \'1 llstaw ie .7. dn:ia. 22 marca 19)7 r. o zmia;Hch 
w o gaaizacji i Z:łkresie dz rdIa ni a- naczelny(h o.rg a :1ów a'i:.ni
n istr cji . pC:li.stWGWej w nieklo,rych gałęz4ach przpmysłu, bu· 
rlow ittWil i komunikacji (Dz. U. Nr 17, poz .. 86) art. 6 o trzy
muj brzn1i ~nie na:;t ępujące: 

,Art. 6. J. Do. zakres.u dzDała:.ia Minis tra Budownictwa 
i pr~emYS1U Materiałów Budowlanych. hal ~żą spra wy: 

\ 1) rojektowania i realizi1cj,i budownidwa ogólnE'go IN mia
. tach i osiedlach ' craz budownictwa przemysłoweu' ) 

specjalistycznego, jak równiCż pwj ektow'l-nia budjw-
icrw a. więjskiego, • 

2) rodukcji i Zbytu ) materiałów budowl anycl;l, 

. 3) gólnego ki e rownictwa i nadzoru naJ podległymi p rzed
i ębiorslwami pań"twowymi i innymi jedllostk i\ mi org .-mi
acyjnymi oraz ustalania zasad ich działania, 

4) nadzoru w zakresie_ Il.sta}onym ustawą z dnia 25 stycr
nia 1958_ r. o radach namdowych (Dz. U. Nr 5" poz. tSI 
nad właściwymi org"nami _ administracji prezydiów rad 
narodowych w dziedLinach produkcji bll(lowlano-monta
żowej i przemysłu materiałów budowlanych, 

.5} u,s.talłuia zasad i wytycznych pomocy dla bUflOWrudwił 
wiejskiego indywiduiłlnego, spółdz-iekzeg'Q j , kółek wl~ 

niczydl oraz organizowania pomo.cy technicznej dla tE'go 
budownictwa, 

G) prac naukowo-badawczych w dziedzinie należ.ą.cej do za
kresu j,eg,o działama. 

2. Rada Minis,[rów określi VI drodze rozf}orządzE'nia szcze
nMo'.vy . zak~J's dzii)'lania M inistra Budo'wl1 tctwa ; Przemysin 
MJteriałów BLldow}anych oraz usl.lli 2usady wspólpracy z in
nymi orgaD.ami paóstwowymi." '-

Art . 8. Pracownicy Ministerstwa. Budownict\~a r Prz~: 
mysł'u Materiałów Bnel:Jwlan'rch oraz ~nnych lłlinister'jlw 
i urzędów centralnych wykonujący dotychczas z,ldonia prze
k azane niniejszą Il sta\vą do zakresu dzia'la'u :a Komitetu -
plZecbodzą da pracy w Komitecie_ 

Art. 9. Tracą- moc p rz.ep isy w przedmiotach .lmormO\vił

nych w niniej szej ustawie. a w szczególności _ us tno/a z dni'! 
30 grudnia 1950 r. o oqan izacji władz i instylucji w dzie: 
d;r.inic budownictwa (Dz. U. Nr 58, poz. 5~3 z póżniejszym.i 

zmianami). 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogio5zen:a. 

Przewodniczący Rildy Państwa: A. Zawad1.1d 
Sekretarz R-ady PaJist wa~ J, florodecki 
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USTAWA 

1: dala 14 CZNwca 100.0 r. 

o przejkiawym trybie nabywania uprawnit'ń pielęgniarki (pielęgnian:a). 

Art. t 1. Os.oby pD5 LJda'jące obywatels two polskie mo~ 
9ą' trybie przejściowym uzyskać tytuł pielęgn :arki (p·je
lc~g. iarz·a) or~z stale pi'3WO wykonywa~lia praktyki p'eJ", ... 
glli rskiej określone w ustawie z dn,ia 21 lutego 1 ~3S r . o p 'le
lęJ. iarstwie (n'Z. U. Nr 27, poz. 199't, Jeże li z wy nikiem p~. 
my'lnym złożą egzamin p.rz:ewidz.!any _w n iniejs-zE"j llst.Twie. 

2. .Warunk \e m dopuszczenia· do egzaminu jest ukońr'ze· 
nie z pomyślnym wynik.iem kursu przygotow awczego. 

3. O p-rzY1ęc i.u na kms przyg:>to.wa.w czy i dopus.zczJ!nil) 
do gzaminu decyduje k ::m'l.isja kwalil fkacyjna. 

4, Egzaminy przeprowadzają komis jp. c,rrz-aminacyj!1(, w 
ob ·sie 5 łat od d3-ty wejścia w i!ycie llstil'wy. 

Alt. - 2. ~'. O przyj ~de n'a kurs przy!)o towa.wczy ffiG ;:}ą 

ubi gać s~q osoby, które : 

ł) ukOtlnyły co Iiajmnie j 7 k~as szkoły [)'Jds.tawowej lub 
mają wyksżta1cen i.ellz",ane _ za · równ0-rzędne llfzez or!llo
ny administracj i szkolnej. 

2:} ukollczyiy 20 ' jat życia" 
3)- były Zlltn.1dJ.lione w 'lctk lildrach spo-lecznych sluilJ.y ·z.rf r ')

wia lub -zaldadach pGIDOCy społecznej- przez ok.res: 

• 
al 'i, lat jako przyuczone pielęgniark.i h)Fz:yuczeni p.iętę-

~ .. liarze) albo \ 

b} 4 lat Jako ml:ods.ze pie-Ięg,nia:rki, }e.~~H ukoilCZYly 6 I u.~ 
9-mies.ięczny kurs. dla młodszych pielęgnia.rek,. albo 

c) 3 lat jako młodsze pielęgniarki. jeżeli ukof.czyfy roct:
ny kurs dla młodszych pielęgaiarek, 

4) posiadają pruktyczną znajomość pielę.gnowan la chorych. 

2. b p rzy jęci e na kurs przygotowawczy mogą ubiegdć 
s i ę również osoby odpowiadające warunko:n określonym w 
ust. L pkt l, 2 i 4. jeżeli: . 

l) przez okres co na'jrnnjej 5 lat były zatrudnione w zakła

nach s.pol·eczny:ch służby zdrowia. opi'eki zd:row utnej zam
kniętejprzy wykonywaniu czynności wcnod·zących w za
krej pielęgniarstwa, (\ n~e są zare-ies.tfJWane jako pi e h~· 
gniarki przyuczone (piel-:mniarz.e · przyuczeni) lub mluj· 
szebądż " 

'2) ~każą;siępr1tcą i przeszkolenjenłz~ g.rank ą. uznanymi: 
przez komis f'~ kwahfi kac;YJI-14- Za. ._ fÓ'olli.oorzęd:ne_ ~" wym,!
gJlnłółmi przewidzianymi w us.t. 1 pkt J 



.~ 

. , 

./ "It'I' 16""' 1~1!. ·, .. ,i~~ rOZ.· J ' J .' "'-l" ';'- ':' , 

·A 
Art . . 3 ... ;1 • . , Podanie .0. przyjęcie na ku.fs pzygo.towawczy .· nów oraz , progrilm orgai}.izację.· kur-su przygotowawc~gl).:. ' . /' I 

»wina . wnieść . w .. ciągu 6 miesiticy . od dnia wejściu w iy::ie juk również zasady i tryb ··stwierdzania. kwalifikacji, októ-·'~. 1 
ustawy. Iych mowa w art. 2 ust. 1 pkt '4. . .;; 

2, Osoby, ' którym w dniu We]SCla w życie ustawy do 
wymaganego okresu zatrudnienia brakuje .nie wit~cej niż je
den rok, inogą wniesć podanie o przyjęcie ng kurs przygoto
"Wawczy w ciągu 6 miesięcy od dnia uzupełnienia okresu Zi'1.

trudnienia, nie póżniejjednak niż w ciągu l roku i 6 miesię
cy od dnia wejścia w życie ustawy. 

3. Podanie składa się we właściwym do ,spnw zdrowiu 
organie prezydium wojewódzkiej rady narudowej (rady naro
dowej miasta wyłączonego z województwa), według miejscu 
zatrudnienia zaintere~owr\nego. Niezłożenie podania w termi
nie powoduje ulratę uprawnień określonych wart. 1 ust. 1. 

Art. 4: 1. Właściwe do spraw zdrowia organy prezydiów 
wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych mi",st wył'ł
czonychz województw) powołują kamisje kwalifikacyjn .~ 

i egzaminacyjne. 
2. _ Minister Zdrawią. i Opieki Spałeczn'ej ustlli skład ko

misji kwallfikacyjnych i egzaminacyjnych, ich uprawnien!a 
i tryb postępawania, zasady i tryb rozpatryw ania odw01ań od 
decyzji kamisji kwalifikacyjnych, pragram i terminy egzami-, 

. Art. 5. Minister . Zdrowia i OpiekiSpałecznej, na wn}t;>-
sek komisji kwalifikacyjnej, może nadać tytuł pielęgniarld 

(pielęgniarza) oraz stałe prawo wykonywania praktyki pie
lęgniarskiej, określone ' w ustawie z dnia 21 lutego 1935 r., , " 
o pielęgniarstwie, osouom, które w dkresieod dnia ' 1 stycz-
nia 1959 r,' do dnia wejścia w życie ustawy złożyły egzamia 
według zasad określonych W · dekrecie z dnia 21 września 

1950 r. o przejściowym trybie nabywaniu uprawnień pielę

gnią.rki (pielęgniarza) (Dz. U. Nr 44, poz. 410). 

Art. 6. Osobom nie posiadającym obywatelstwa polskie
go Minister Zdrowia i OpiekL Społecznej może zezwolić na 
ubieganie- się w trybie przewicfzian'ym nin:ejszą mtawą o ty· 
tuł pelęgniarki (pielęgniarza) orąz stałe prawa wykonyw il nid . 
praktyki pielęgniarskoiej określone w ustawie z dnii! 21 luteg0 
1935 r. o pielt;gniarstwie. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . . 

Przewodni czący Rady Pallstwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady PdllStW(:.: J. HOIudecki 

.. 
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USTAWA 

z dnia 14 czerwca 1960 r. 

o zagospod~rowilDiu lasów nieużytków nie stanowiących w.łasności Pańslwaoraz niektórych lasów 
i nieużytków państwowych. 

'!I 

Art. t. 1. Przepisy ustawy stosuje si(~ do n ie stanow·ią
cyc11 własności Parlstwa lasów i gruntów leśnych oruz grun
tów niele śnych, przeznaczonych jako nieużytki do zalesien ia; 

· 2. Przep isy ustawy stosuje s i ę również da la~ów i grun
tów Jeśnycll" o raż gruntów n i eleśnych, piZ€znacwrrych jilKO 
nieużytki 'dó zalesienia , stilllowiących własncść: Par13twa, a od
tlimych w zMząd i bez.płatne użytkowanie .rolniczym spół
tizielniam produkcyjnym. . 

3. Ponadto przepisy ustawy stosuje sir; odp0wiednio do 
lasów i gruntów leśnych oraz gruntów nieleśny ch, przezna
czonych jako nieu7-ylki do zulesienia. sta}lowiących mi~j)ie 

gromadzkie. '-..... ' 

Art. 2. 1. Za lasy, w rozumieniu ustawy uważa się grun
ty wraz ze znajdującymi się na nich drzew05lanami. 

2. Gruntami leśnym i są grunty: 

l) które )ił , dniu wejściil w życie ustawy znajdują się poi 
drzewostanami oraz grunty prz,ejś"ciowopozbawione d!ze
wostanów, 

. 2)klórych zalesienie. zostało dokonane po wejśc:u w życie 

ustav"y, 
jeżeli zwarta łączna po wierzchnia tych gruntów wynos i co 
najmniej 0,10 ha, niezależnie od lego, czy stanowiq one wła · 
sność jedneqo właś ciciela , czy składają Się z działek należą
cych óo różnych właścic i eli. 

3. Grunty, · ne których została dokonana trwała zmi twi.l 
uprawy leśnej na inny rod,zaj użytkowdnia przed dniem 

.'" 

l ' stycznia 1955 r. i które dotychczas nie zostały zalesióne. 
-nie są uważane za grunty leśne w rozumieniu ustawy: 

4. Przepisy ust. 3 nie mają zastosowania do przypiJd
ków, gdy .na podstawie klasyfikacji gleboznawczej grunt zo
stał uznany za przezna'cz:my pod uprawę leśną. 

Art. 3. Gruntami przeznaczonymi jako ni eużytki do zale';' " 
sienia są grunty niel eśne, co do których wydane zostaly de
cyzje o zalesiep.iu na ' ziJsadach w trybit przewidzianych': 
w ustawie. 

Art. 4. Prze p isy ust;.\\~· y odnoszące się do posiadaCzy la
sów stosuje się do właścicieli, użytkowników, (lLierżav"ców 

lub zarz.ądców ,las u. 

Art. 5. Naczelnym orgańem administracji pilJ'Jstwowei W. 

zi1kresie nadzoru nad lasami określonymi wart. 1 jest ' Mi~ : 
ni~te l> Leśnictwa i PrzemY,słu Drzewnego. 

Art. 6. 1. W celu wykonania zadall wynikających z usti\- ' 
wy lasy określone wart. 1 podlegają podziaławi na obwody. 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ustali zasady t.wo-
rzen ia obwodów, 

2. Obwody tworzą właściwe do spraw leś ni :: twa organy 
prezyd iów powiatowych rad narodowych na wniosek . nadle
śniczych . 

Art. 7. Lasy powinny być zagospoJ arowane w sposób 
zapewniający ich zachowa.nie w pełnej produkcyjnoś.ci , ko-

, 
'.1 
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