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DEKRET

z dnia 25 czerwca 1954 r.

o przejściowym trybie nabywania uprawnień zawodowych technika i uprawnionego technika

dentystycznego.

(Dz. U. z dnia 7 lipca 1954 r.)

Art. 1. Tytuł technika lub uprawnionego technika dentystycznego i związane z tym tytułem uprawnienia

zawodowe mogą być przyznane w trybie niniejszego dekretu obywatelom polskim, którzy posiadają

odpowiednie przygotowanie w zakresie prac techniczno-dentystycznych i złożą egzamin technika lub

uprawnionego technika dentystycznego.

Art. 2. O dopuszczeniu do egzaminów na technika lub uprawnionego technika dentystycznego

decyduje komisja kwalifikacyjna, powołana przez Ministra Zdrowia.

Art. 3. W celu przeprowadzenia egzaminów przewidzianych w niniejszym dekrecie powołuje się

komisje egzaminacyjne:

1) dla kandydatów na techników dentystycznych - przy państwowych liceach techniczno-dentystycznych

oraz

2) dla kandydatów na uprawnionych techników dentystycznych - przy akademiach medycznych.

Art. 4. Rada Ministrów określi szczegółowe warunki dopuszczenia do egzaminów, kategorie osób,

które mogą być zwolnione od egzaminów z niektórych przedmiotów przewidzianych programem, a także

tryb udzielania takich zwolnień.

Art. 5. 1. Minister Zdrowia ustali:

1) termin i tryb składania podań,

2) skład komisji kwalifikacyjnej i komisji egzaminacyjnych oraz ich uprawnienia i tryb postępowania,

3) program i terminy egzaminów.

2. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów określi wysokość wynagrodzenia członków

komisji oraz wysokość opłat za egzamin.

Art. 6. 1. W stosunku do osób, które w trybie niniejszego dekretu uzyskały tytuł technika lub

uprawnionego technika dentystycznego, stosuje się odpowiednie przepisy o planowym zatrudnianiu

absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

2. Przewidziane tymi przepisami nakazy pracy wydają komisje przydziału pracy dla absolwentów,

działające przy odpowiednich liceach techniczno-dentystycznych lub akademiach medycznych.

Art. 7. Osoby, które w dniu 1 września 1939 r. posiadały uprawnienia do samodzielnego wykonywania

czynności techniczno-dentystycznych w charakterze uprawnionego technika dentystycznego, zachowują

te uprawnienia.

Art. 8. Przepisy dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych

(Dz. U. z 1947 r. Nr 27, poz. 104 i z 1948 r. Nr 24, poz. 162) pozostają bez zmiany w zakresie, w którym

nie są sprzeczne z przepisami niniejszego dekretu.
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Art. 9. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


