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DZIAŁ I. SPRAWY OGOLNE 

Poz. 825. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej uży
teczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - (TWP)". . 

Poz. 826. Okólnik Nr 18 Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie zmiany instrukcji o zaopatrywaniu pracowników 
w legitymacje urzędowe. 

Poz. 821. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
kursów szkoleniowych dla kandydatów na pomocników 
aptekarskich. 

DZIAŁ n. SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ 

Poz. 828. Uchwała Prezydium Koniitetu Ekonomiczne
go Rady Ministrów w sprawie zasad i form organizacyj
nych budownictwa indy\V~duałnego. 

foz. 829. Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie nadania 
statutu Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy. 

Poz. 830. Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego 
w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwo
wego nad przedsiębiorstwem "Fortuna", Zakłady Przemy
słowo-Handlowe, S-ka z o. o. w Lęborku • 

Poz. 831. Zarządzenie Ministra Ha.ndłu Zagranicznego 
w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod 
nazwą: "Papexport" Centrala Eł,sportowo-Importowa -
przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione. 

Poz. 832. Zarzadzenie Ministra Górnictwa w sprawie 
połączenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 
"Centralne Biuro Projelttów Przemysłu Węglowego" II 
pl'zedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: "Biuro Bu~ 
dowy Urządzeń Koksowniczych". 

Poz. 833. Obwieszczenie l\'linl.sira Przemysłu Rolnego i 
Spożywczeg-o o sprostowaniu błędów w zarządzeniu z dnia. 
29 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowe
go zarządu paiishvowego nad przedsiębiorstwem pod fir
mą: Fabryka Fa.rb i Wyrobów Metalowych "Edward i Sta
nisław Sroczyńskl i S-ka" w Warszawie. 
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DZIAŁ l 
SPRAWY OGOLNE 

825. 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY ~IINISTRóW 
z . dnia 15 czerwca. 1950 r. 

w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej uży
teczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - (TWP)". 

Na podstawie § 2 rozpol'z!!,dzenia Rady Ministrów z dnia 
5 maja 1950 r. o uznaniu "Towarzystwa. Wiedzy Powszech
nej - (TWP)" za stowarzySl;enie wyższej użyteczności 
(Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 191) ogłaszam w załączniku do 
niniejszego obwiemczenia statut stowarzys7.enia wyższej 
użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
(TWP)". 

PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 

Załącznik do obwiE!6ZC2enia Prezesa Rady Mi
nistrów :3 dnia 15 czerwca 1950 r. (poz. 82;». 

STATUT 
stowarzyszenia "Towarzystwo Wied7ly Pows~echnej -

(TWP)". 

l. 
Nazwa. siedaiba i teren daiałania. 

. ł l. Stowarzyszenie nos1 nazwę "Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej - (TWP)" 1 w dalszych paragl'afa,ch niniej
szego statutu będzie zwa.ne w skrócie ,,stowarzyszeniem". 

I' 2. 1. Terenem dz1ałalności stowarzyszenia jest 
Rzeczpospolita Polska. 

2.. Stowarzyszenie może ponadto - stosownie do miej
.seowych przepisów prawnych - działać zagranicą wśród 
ludności polskiej. 

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. W8.ł'szawa. 
§ 4. Stowarzysrren1e ma prawo zakładania oddr.iałów 

terenowych w każdym województwie. 
II. 

Charakter Stowarzyszenia., cele i środki działania. 
ł 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest 
~ za. stowarzyszenie wy~zej użyteczności. 

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest: 
a) popularyzacja zdobyczy nauki i techniki oraz upo

wszechnienie kultury. 
b) propagowanie książki i czytelnictwa, 
c) zaopatrywanie organizacji masc>wych w popularne 

wydawnictwa naukowe ze wszystkich dzi·edzln wiedzy,. 
§ 7. Stowarzyszenie realizuje swe cele przez: 
a) prowadzenie akcji odczytowej z zagadniell nauki, 

kultury i techniki, 
b) organizowanie imprez literacko-artystycznych (wie

czorów autorskich, recytacji i pl'elekcji literackich, zespo
łów żywego słowa itp.), 

o) redagowanie wydawnictwa popularno-naukowego 
p. n. "Wiedza Powszechna", 

. d) wydawanie miesięcznika p. n. "Vliedża i życie" i in
nych czasopism, związanych z działalnością Stowarzysze· 
nia, 

e) prowadzenie wszelkiej innej działalności, zmierzają
cej do osiągnięcia celów, wymienionych w § 6. 

§ 8. stowarzyszenie może przyjmować zapisy i da.ro
\\izny oraz nabywać i zbywać majątek rUChomy i nieru
chomy bez ograniczeń i bez pótrzeby uzyskiwania zezwo
leń, przewidzianych w przepisach specjalnych regulują
cych sprawy zapisów i darowioz;n oraz sprawy nabywania 
majątków przez osoby fizyczne i prawne. 

§ 9. Stowa.rzyszenle używa pieczęci Okrągłej z napt .. 
sem: "Towarzystwo Wiedzy PO\V'SZeChnej - (TWP.)" . 

III. 
Członkowie. 

§ IQ. Członkiem Stowarzyszenia może być: 
a) każda organizacja społeczna i stowarzys-zenie naukO-

we, techniczne, literackie lub a.rtystyczne, oraz .. 
b) każdy aktywny działacz . kulturalno-oświatowy. 

§ 11. Człońkostwo nabywa się przez złożenie dekla
racji przyst!!,pienia do Stowarzyszenia i przyjęcie p~ 
Zarząd Główny. 

§ 12. Członek obowiąza.ny jest: 
a) współdziałać w realizacji zadań Stowarzyszenia, 
b) regul8.ł'nie płaciĆ składki członkowskie, ustalone przez 

Zarząd Główny. 
§ 13. Członek ma pl;awo: 
li) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez upełno

mocnionych delegwtów (§ 10 lit. a) lub osobiście (§ 10 
lit. b) z prawem stawiania wniosków, głosowania i wyko
nywania czvnnef!'O i hiel'ne~o 'Prawa wyborczego, 

.. 
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n.· 
Zarząd Główny. 

D) korzystać z wymikjw pracy stowarz~nia, jego . 
świadczeń 1 urządzeń w ramach obowiązujących regula
minów. 

ł~. 2la.:rzą:dGłówmy składa .się z 11 C21łanków i :2 za-
• 14. 1. Członkostwo gaśnie przez: stępcow, wybranych przez Walne Zgromadzenie na prze-
a~ Ja::widac~ S.tGw~.szema J.u,b . .Ql',ga.nizacji będącej ciąg l roku. . 

aronkiem, § ~3. 1. Zarząd Główny na pierwszym swym posiedzeniu 
b) smIere członka, ! wybIera z grona 'Swych ·człc!:mków PVe'2leSa, 2 Wiceprezesów 
l:? dob.lOWOln-e wystą'pienie, ~ne na p-iśmf.e Zał'Zą- Skarbnika i Sekretarza" którzy stanowią Prezydium zarzq! 

dowi Głownemu, du Głównego. . . 
d) wydalenie na skutek działania na szkodę stowarzy- 2. Plenarne zebrania Zarządu Głównego odbyWają się 

szenia. w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Wydalenie członka następuje na mocy uchwały Za- 3. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes lub 

zzą.du GłÓ~o. Wiceprezes Zarządu Głównego. 
IV. 4. Do ważności pism Zarządu Głównego wymagany jest 

Władze Stowarzyu.enia. podpis jego-Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza pod 
pieczęcią .8ti@wrurzys:zenia. 

i§ !I:'5. Wła.dza.miStowaTzyszenia. są: .5. Za-:r:ząd Główny może zlecić innym oo()bom -pod.płsy-
a) 'Walne 'Zgromadzenie, wanie 'bieżących I')ism stowarzyszenia. 
b) Zarzlłd Główny, § 24 c) Główna K~mlsj'a Rewizyjna. .Do .zakres,u działania Zarzą'clu .Głównego nal~: 

a) kierowanie pracami Btowarzyszenia, 
V. b) dysponowanie majrJ,tkiem Stowar2;yszenia w gr.anl-

a cach, określonych budżetem, z zachowaniem przepisu '§ 28, 
Walne Zgro~a zenie. c) wydawanie inslirulreji i regulam..i:&ów wewnęt1'3D,ych, 

. ' .1 16. .Najwyższą władzą S.towa~szeniajest Walne d) opracowywanie pianu .pra.cy i buliiże!tu. 
,zgmmadzenj;e członków, .które powinno odbywać się każ- e) zwoływanie Walnych Zgroma.dzen, 
de~o ~. f) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

§ 17. 1. Do zakresu dziaJania W.alnego ~OToma;dzenia g) inne .sprawy związane .z działalnością. Stow.arzysze-
. nMe~' nia a nie zastrzeżone właściwości Innych włam. 

a~ 'P~~e i zatwierdzenie sprawmdan;a ogólnego 1 fi- vn. 
nansowego Zarządu .Głównego z dziaaalnosci SOOWarzyiZe- Głewua Komisja Bewi9;yjna. 
uia za 'rOk Ubiegły, 

•. § 25. Główna Komisja Rewizyjna -skiada stę 'Z '5 osób, 
b) uChwalenie planu działalnoscl i budżetu .stow~,rzy- :wybier-anycłl na Walnym Zgromadzeniu spośr{}d .członków 

szenia na rok następny, Stowarzyszenia na przeciąg 1 roku. 
c) wybór Zarzą;du Głównego 1 Głównej Komisji Rewi- § 26. Komisja wybiera z grona swych członków prze-

2iyjnej, , "wodniOl:ą-cego, -zastępcę pr:zew~ącegGl j .&eIwe.Uw:z~ 
d) inne sprawy przedłożone przez Zarząd Główny . § 27. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyj-
2. Uchwała o planie działalności i budżetu Stowarzy- nej należ&, hadanie j .QPiIliowanie .działalności Z .ar3\idu 

szenia wymaga zatw.ierdzenia Kom'isji Głównej dla Spraw Głównego, w szczególnośCi badanie ksiąg rachunkowyćh 
Kultury p1'Ży Radzie Ministrów. pod względem formalnym l rzecoowym oraz stawianie 

§ 18. l. W Walnych Zgromadzenia'Ch uczestniczą człon- vmiosków na Walnych Zg:r,omadzeniach Q udzielenie Za-
~ow.ie Wt;dź przez swych upełnomocnionych delegaliÓw rządowi Głównemu absolutoric1m. 
U 10 Ut. a), b·ądź osobiście (§ HI lit. b). § 28. Nabycie, sprzedaż, wydzierzawlan'ie 1 o1daw,anie 

2. Delegaci każdego stowar:z;yszenia 'lub organiza-cji w zas taw nieruchomości prz.ez Zarząd Główny wymagają 
gpołeczn~j będącej cZłonkiem Stowarzyszenia p-osiadaj.ą zasięgnięcia opinii Głównej Komisji Rewizyjnej . 
tyle głooów, ile tysięcy członków I')os i:adało stowarzys"eme . VlIiI. 
lub orga.nizn.cja na dzień l stycznia tego roku, w ktorym 
odbywa się Walne ~gromadzenie. ' Oddzia~tereRow.e :Sto:w.an~s:rrenia. 

3. Stowarzyszenie lub organiza1lje liczące mniej ni.ż§ 29. Wl.Ojewódzkie Gddziały or.gan:iza:cji SlP0łeezny:d!l i 
1000 .ClIIłonkóworaz .osoby ~yczne posiadaj ą 'po jednym -stov."arzyszeń będących fczłcmka!ni ,Stowarzyszenia (erM 
głosie. członkowie - .osoby fizyczne, zamieszkałe na ter.enie 1.\'0-

'4. Z8.rzą.d Główny może zapraszać przedstawiciell .1n- jewudztw.a, tvmrzą t er enowe oddi ialY stowarzyszeni a. 
stytucji .iorganizacji społecznych nie będących czł'onkami Działalność oddiiału rozciąga się na dhszar WOjewództwa. 
Stowarzyszenia z prawem głosu doradczego. .§ 30. Organami terenowego oddziału .St&warzysze.Iilła 

są: . 
;§ 19. l. Zarząd Główny może p.onadto · zwołać NadZw.y- . 

czajne Walne Zgromadzenie dla omĆlwienia snraw specjal- ·a) Wojewócl.z.ka Rada Społeczna, 
n y;e:h. Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwy,czaj- b) Zarząd WojeWÓdzki. 
De Zgromadzenie na żądanie wł-adzy nadzorczej , Komisji 'I Sil. WOjewódzką Radę Społeczną .stanowią pr:ze.dM;a-
R~jną lub na wniooek podpisany przez najmniej 7'. wiciele wojewódzkich oddziałów organizacji społecznych 
'C/l.iłDnków. i stowarzys:ren, .bę'1ią,cych cZłonkami S1;tiYWar.zyszenia, oraz 

2. ~~ne W-al.rNl Zgromadv;enie powinno odby.ć eżłGI1k;0Wie - osamy 'fizyczne, zamIeszkałe.n:a. terenie wo-
się na.jpóźniej w miesiąc od d:a.tyw.płymęcia ż!!idania lub jewództwa. 
W'l:'JOOslw. § 32. IDo .zakresu działania Wojew.@dzki~j .Ra,4y .&Po-

3. PrzecImi0tem oOnd Nadzw:y.czajnego Walnego Zgro- łecznej należy: 
ma.dzenia powinny być sprawy wysunięte przez jego ini- a) ustalanie wytycznych pracy Zarządu Wojewódzkiego, 
cjatorów. I b) kontrolowanie rlziałaln';lści Zarządu Wojewódzkiego 

§ 20. Zawiadomienia wraz 'Z porządkiem obrad powin- pod vnględem 'zgmln-osciz tymi "WY't'Ycznyml i z planem 
ny być wysyłane p~ie do CZłonków przynajmnłej na ! tlzia:ła3noscl SiGWaTzysze;Iłia. 'or:az pod ~łętlle1!fl prawlidio
tlwa :tyg9dme przed terminem Zgromadzenia. W <ten spo- ! weSci ł 'l'Z6t~lnQŚcł g0SpOtila:rki, 
&ób zwołane W:alne Zgromadzenie jest ważne bez względU ' c) wysuwanie , 'ka.._tlyćławw na C2iłoriłmw Z~u 'WeO-
na liczbę OOecnl"ch człc:mków. i ~Ódżkiieg0 . 

.§ '21. 1.Zgromad.zeniem kieruje przewodnk:zący:. 11>0- § 33. Regulamin działania Wojerwofulkiej Rady ~ 
w~any prnez u.czeS'tnikąw Zgre.ma<Wenta. . łeaneg oneśła Zlurzą;d Główny. 

2. Prz-ewodniczący pOWołuje s·ekretarza Zgromadzenia. '§ 'S4. 'Za.TZąd W-ajrewódzki składasłę ''Z '5 ~-ów t ~ 
3. Uchwa~y zapadają zwy-ldą większością .głosowz wy- zastępców, powołanych przez Zarząd GłIDW'11Y na wnii1Mlek 

j .. ikiern s:prawdotyczących zmiany statutu, rozwic,zan ia właściwej Wojewóc:zkiej Rrudy .S.połeczne9 . 
s towarzyszenia oraz odwołania członków Zarząrln Głów- § 35.. l. Z·a..~ąd Wllljewpdzki na pierwszym 'swym. pc.sie-
n ege przed upływem kadencji urzęd()wania, do -czego wy- dzeniu wybiera z grona swych członków prezeJilB., 'Sekreta-
magana jest większość % głosów. rza i skarbnika. . 

4, Z Walnego Zgromadzen1a powinIen być spisany pro- 2. Posiedzenia Zarzą,du WQjewódzkięgo odbywają się 
tokoł w oddzielnie .na to przewidzianej książceprot0kółów w mlarę potrzeby, nie rzadzIej jednak n'iZ raz na miesiąc. 
i podpisany przez przew.odn1CzącegO '1 sekretarza Zgro- ~. stowa1'ZYszenie l'epr~uje na se-wną<trz na terenie 
madzenia- województwa 'prezes Zarzadu W~. 
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4. Do ważności pism Za.rządu WOjewódzldegll wpnag~- l 19.50. l:~ Q, na.b.yw~ u.pI:a.wnJeiI. pomACp.ik;a a.pt.ekaoB~ 
ny jest podpilr jego prezesa praz sekretarz;a. pad' pmczęcUl: I (Dz. U,. R. P. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje: 
oddziału stowarzyszenia. ' §, 1. Kursy szkoleniowe dla kandydatów na pomocnl-

l 36. Do za.kre.llU dzfał'a.nia.. Z'a:rzą.du, W'O:fewó~ IIa- I kó.w ap1i:e~sId~~, zwane YI ~alszych paragrafaah ,,1I:ursa
leży: ' . . te" 

a.) ki~ prae·ami arowaxzyszema. na. l:erue. w()- , 
j.ewództwa. __ , I 

b) dysponowanie funduSzami Stowarzyszenia '!I. gx~- , 
ca.cb. określanych budżetem. i zgodnie ze zlec.en '?'m Za- . 
r:zą4u. GIÓwneg0~ ." 

c) sprawy zl'eeone ~: ~ Głew~. 

lX. 
P1łndUszew 

ł YF. Na fund\lflZe Stowanyszenia. sIi1łaMilaoj-ą się: 

al dochody z. wydawnIct.w i imptez, , . . 
bk sub:w:enere i dotacle udzIerane prze'E 'Państwu oraz, 

orga:nizacje społ'eczne i zawodowe, • 
c,), dochody z, innych źradeł. 
§ 38. W zakresie gospodarki fund\uszaml 5ta~arzlfs.ze,

me f,est, pod.po1lządilOWa:IIe' Pr~ium.. Bady Ml1'1.'l5troW' .. 
§. 39. Ra;.ch'Unlio~ powmna być Pl'OWarl~9), zgodnie 

1; ~. itlJi'ęgowości. 
i , 40. ltokiem obra.chu.nlrowym lest rok kalendarnowy. 

x.. 
BMwią'łanie i lil:widzeja Stewanryszenia. . 

.. 41. 1. O l:QfI;wiązan1u stow.arzys.zenia I: przeznaczeru:rr 
[ego. m.a.ją.tIr.u. w ~a.z-ie: rozwiązanfa.. pas.tanowi. Rada Mim.-
strów. , 

2. ' W tym przypadku Prezes Rady. MJ:n.iiSU:ow wyznacza 
likwidatQra Stowarzyszenia. 

n. 
~. pzejjeioowl!. 

§ 42. Zebranie założycielskie wyłania p1erw;;.zy Zarząd' 
CJłili)WFlyt pierwszą' Główną Komfs,ilf Rewizyjną. Kadencja 
tych władz trwa do pierwszego Walnego: Z'grom!5dzenia-. 

826. 
OKÓLNIK NR 18 

1łBEZ~ IUlD>Y MINIS!.IBMIl 
z: mili 21· ltwretnfa ];950 r : 

w sprawie zmiany instrukcji o zaopatrywaniu pracO'Wnł
Itów w legitymaeje 1Il'zęd'&we. 

li. W ia'l5trukcii o" zaopatrywaniu pracowników' pa:ń
stiwowvch i: ich żon w' l'eg-itymac"je urzędowe oraz- Q sto
sowa.Uiu ulg, taryfawycł't przy' pl'Zeja.zdach koleją, ~~
nawrącej załącznik dO' okólnilt3., prezydium Rady Mmt
'strów Nr 25 z dnia 20 maja 1947 r. wprowadza srę nast-ę
JlUj'ąee zmiąn!: . 

l) §. 5 pkt 7 CItrzymuj:e brzmfenfe: . 
. :l~ W pnzypadku zagubienia" zniSzczenia" kradziezy, 

luf> fnnej utraty swe} legitymacji u:rzędo.wej - );Iraoo~: 
nik. państwowy: oba.wiązany jest niezwłocznie ~awlado~c 
wf!idzę która wyd'ahł Legitymację. W zaWladQIDlemu 
należy 'podać datę i okolicznOości, wśród których nastąpiła 
utrata' leglijjymoojii. 
Władza służbowa, która legitymację wydała, w razie 

potrzeby przeprowadza dOehodzeni1!. 
NQwa legitymacja może być: wydana w zależności od 

wyniku dochodzenia. i po.' ogłoszeniu w Monitorze POlskiin 
na. koszt pracownika wfu.domości o unte.ważnUmiu cia .. 
w.nej reg1t~Ii.· 

JliQ!wI\ legi.tymaelec na.Ieą :sa.opatl2Ye VI naois .,dupli
kat". 
» t 5 PEt II o.I:l!zpmł;j~ ~ 
"l1. Qldadti legitplac;ti umeważni9m:leh:.. · nadająee q 

.. ~ ~ :mależj' przee.howywać liki ~ 
~~cb:~ 

Ok:ładti. leg~ ~ycb tmzkCl!dzcl:e' k w 
dużym stopniu poniszczone, nie nadające się do dalsze;.. 
10 ~eial,. lI8Ileży. ~ać na maIi1l1atur~; po prze
darciu na połowę". 

2. Przepisy niniejszego okólnika vreirodzlł' VI' życie 
z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRÓW J'ózef' cyrankiewicz 

827. 
,ZARZ.\DUNDl MłNIS!E1lA ZDROWIA. 

z dlnfa. n ezenFta 1950 r. 
w sprawie kursów szkOleniowych dla kandydatów' na: 110-

. moc.nikÓW' apłeJ[lII'Stieh. 
Ra 1lOdStawie art. 3 ust. 1 usta.wy Z; dnia. 4. kw1etnla.. 

liIlU rpJro1lf:l:J ,lOWyml. , orga.nJ:Zua.tl' Na.eae1na bM Apoliekld'Slla 
przy współudziale Związku Zawodoweg·o Pracowników 
Służby Zdj.·owia R. P. 

§ 2. Kurs szkoleniowy polega na· teoa:etycznym. i puk
tycznym przerobIe'IDU przedmiotó.w:, obJętych programem, • 
ustalonym w § 2 rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 
19 maja 1950 r. w sprn;wie> egzam.'ill'lU' dla kandydatów na 
~w ap~ (Da. U~ R. P .. Nr 23t, pmr. 2IS\>' 

§ 3. 1. Kurs szkoleniElwy' trwa Sześć miesięcy. 
2. Szczegółowe. programy oraz plamy wykładów i ćwi

czeń pll3lktycznych m , lmraie sz!toleni:owym na, WIl10geK 
Naezehlą Izby .Aptekarskiej za.twierdiza ~ Ztbowla 
w porooumiemi,u z, Mmi3trem. SzkUt Wyższych i N'a.'llD Po 
za:sięglilięci1:l', ~i Zwi'ąziru Za.wClll:owt'!ga. ~ 
~Z~:a.P. 

§ 4. Preliminarz wydatków i wpływów każdego turs1ł 
zat.w:ieJ:tlZa, lWIl'.i:ster Zcz1:rc:ltw:ia. 

§; S:. Kierowniików hrsó'W' szkoleniowych i: \'Ir'Jldadow
ców wyznacza. Nac.zel'na: Izba Aptekarska po za.sręg,n.~u: 
opinii Związku Zawod'Gwego Prncowniltow Sfu:iliy Zd:rowia 
R. P. Kandydatów- zatwierd2a MiniSter Zdrowia_ 

§. 6. 1. Opłata za kurs szkoleniowy wynosi l5.1iOO zł 
miesięcznie. Od opłaty tej, Minister' Zdrowi'a. maźe z:walnfac. 
kandYd'atów częściowo lub w całości na wnWsek.: Kom1&ii 
Kwalifikacyjnei. 

2: Prosoę o' zwolnienie od opła:t; kandYdat obowią-zan,y 
fest zgł'06ić w podaniu o dap,uszczenfe na kurs szitolemawy. 

§ 7. l.. Podanie o d'opus:zczenie na kurs szltofeJliowy 
kandydaci wnoszą, do Komi:sjL lItwaliffkacrtnej ~ lWni
sirze Zdrowia, ~a2ując s.woje. dane osobiste- oraz: dOkład
nyadres. 

2. Do podania kandydat powinien załączyĆ' - z. za.stI:ze
żeniem wyj,ątku określonego. w ust. 3' - własnQręcznie na
płsa.ny życiorys oraz dowody stwi'erdzaiąee' pogiacfan1e- wa
runków, określonych w art. 2' ust. r pkt. 1 - 4' ustawy 

, z. dnia 4 kwietnia 195{) r. o; naby,wanit:r uprawrrteń pomoc
nika.. ap.tekarslti-egp-. 

3'. Kand'.idae1, o których mowa w art, 2: ust .. 3: nsta~~ -
Qprócz podania wymienionego w ust. l - wnoszą, d'o MI
niStra Zdrowia za pośl1edl'lictwem Komisji KwalUikac1i,
l'rej podanie o' zwolni'enie 00 wanmku, oltreś'ftll'l'eg'lD, W' aTt'. 
2 ust. l pkt. 2 t 4,. załączająC' dowody stwie1.'d2reiąee· mto~ 
liczności, powołane' w poda:nfl!1 OFaZ' ptlsfa.dane ~tał
C€nie f praktykę za ,vadową. 

4. Komfsj.a Kwalifi1tacyj:na może zażądać uwierzytel
nienia w sposób przez siebie oznaczony PQdpiSów na' cfQ'
kumentacn pryw~tnycn, jak l'Ówni'eW żądai cfedatltewyeh 
dowodów lub wY1aŚl'lień:. 

§' 8. 1. O SP9S0ÓIe' załatwienia. podania. K'omi:sia Kwa;
l1fikacy,illa zawiadamia. kamiytfarow na.. p.iśmie. 

Z. Kandy,datom. nie za.kwhlmknwa.n~m.!la. kurs.KWniBja 
: KwaIll1kaeyjna zwraca p.rzedlooone doItlllIl:eIlt,:; li od'pis;J 

dokumentów. 
I § 91 .. O miej;ooa.eh, w któ,]!yeh kursy szIwle~ s1.00-
, 1iIęQą, OE.az o termina<:h ~la, ku.rsó,w za.wia.Q.am,ia, 
" ka.nd~date,w Naczelna.. I:Wa. Apiiekluska" wzywa~ rów
nocześńie do wniesienia w wy.maemny.m, 00 tego. term.inie 

: PIZYPadaią.cej opłaty za pIerwszy miesi.lł,c z. góry, bądi też 
i zawiadamiając kandydata o dectr.zjI Mfnfstr:a. Zdrowia, 
: zwalniaj'ącej, ka;ndydata od apła.t. 
, lo; la. 1. K3lI!1dy.d:a;ei. ~Dii ma kllD EkolftiDwy, 
, obowiązani są uc:z~ ma wy.1dad7 i t'llriae_ tJBak-
, t~czn.e., . 
. 2.. Kurs, nie mG2 b.yć, w z~ z~y tand)tQł.to.wi, 

w Bazie nie·ue.złS'Mnanja na. wykWiliy 1 ćwiGenIa QI~ nm: 
, 2 tygQdnie. W przvpadkach ua.saQu1oayeh ~nik.~.
, su może jednak zaliczyć kurs· pod warunkiem złozema 

przez kandydata odpowi'ednteb kołokwi~w bądź uzupełnie
nia w' ~.1. ter.mmie bl!&ktlÓ:ąc~h ćwl.aeń. 

. 3~. W razie ni:euspTaw~w1oneg€IJ apuszC2lellla. .~ei' 
n!ż: 4 wykłaldów lul!Ji 8 gOt!łziimi ćw.b:aeń ~~ lIie
rownik kursu skreśla kandydata z kursu 1'10' 2I3.S~'ll 
op1nii Zwi:pku: Za.woo6Weg,o l'ra.cownikó . .w' Służby; ZdJQ-
wia R. P. . 

t 11" Listę- kan*arow> kWn:y, ulwłlczyLL kuu §;kole
nifJwy kierownik. k.ursu prze.istawia Ministrawi ZW:Qwia 
ze swóimi wnioskami eG' do, skierowania do kamdsji egza:
m±nac~nych oraz. zwomienia. ad opłat eg2lall'!'l>inlliCyj,D.Ycb. . 
k1:!Tl:dydatów, kOOrzy o' W się tI!biepj:ą.. 

łn.Z~dzente wchodzi w źyele z dniem ogłoszenia 
w Monitorze Polskim. 

MlmSTER ZDROWIA T. lWicl!lejda 




