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DEKRET

z dnia 26 kwietnia 1948 r.

o zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych.

(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 1948 r.)

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania

najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 9 marca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do

wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 107) - Rada Ministrów postanawia, a Rada

Państwa zatwierdza, co następuje:

Art. 1. W dekrecie z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych (Dz. U.

R. P. z 1947 r. Nr 27, poz. 104) wprowadza się zmiany następujące:

1. w art. 3 pkt 3, w art. 4 ust. 1 pkt 2 i w art. 5 - wyrazy "do końca 1947 r." zastępuje się wyrazami "do

dnia 30 czerwca 1949 r.";

2. w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Komisje egzaminacyjne dla techników dentystycznych oraz dla laborantów będą ustanowione przy

państwowych liceach techniki dentystycznej.";

3. w art. 6 ust. 4 wyrazy "do końca 1948 r." zastępuje się wyrazami "do końca 1949 r.";

4. w art. 8 ust. 1 dodaje się nowy pkt 3) w następującym brzmieniu:

"3) które w dniu 8 maja 1945 r. trudniły się zawodowo wykonywaniem prac techniczno-dentystycznych

lub pozostawały na nauce w tym zawodzie, złożą do dnia 31 sierpnia 1948 r. do Ministerstwa

Zdrowia podanie o dopuszczenie do egzaminu i do dnia 30 czerwca 1949 r. złożą egzamin w

zakresie przewidzianym instrukcją Ministerstwa Zdrowia przed komisją wymienioną w art. 6 ust.

1.".

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Zdrowia.

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia

1948 r.


