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Poz. 152i 153

I"

w'ia uzgodniony z Prezesem Pańfotwowej Komis.ii Etat ów_~, 2) stanowiska, z którymi 5ą zwi ązane dodatki funk:::yj-;
oraz dla wydziałów zdrowia dytekcji okręgowych kolei
ne, oraz wy,goko,ść tych dodatków i zas'1dy ich , wypłacania :'.
' .
'
"
\
, państwowych na wniosek MinIstra Kolei uzgod niO'ay z
Prezesem Państwowej Kom ~s ji Etatów oraz, 'Min;strem
§ 2. W ykonanie rozporządzen ia poru cza się MiniZdrowia:
'
strom
: Zdro wia,
Kolei oraz Finansów.
.
'
1) stanowi!ska, które mogą być obsadzone przez lekarzy
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dn:em 1 lip",'(lekarzy d entystów),
ca 1955 r.

I

~

I

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

153
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

."*

z dnia 18 czerwca 1955 r.
,

\

W

sprawie

uposażenia

niektórych praco,vllików zatrudnionych w

zakładach społecznych służby

Pielęgniarki, położn e

/

•

i laboranci medyczni otrzymują w ciągu pierw's zych trżech lat p racy po uzyskaniu
uprawnień ,do wykonywania zawodu uposażenie, w wysokości określonej dla stawki III P, po trzech latach w wysokości określonej dla 's tawki IV P, po óśmiu latach
- w wy1wkoś,ci określonej dla stawki V P i po trz yna,gtu
latach - w wy.s'Okości o kreślo n ej dla , stawki VI P.
, Uposażenie żasadnicle.
6. Starsi felczerzy, felczerzy i dietetyczki, a ' akże
pracownicy wymienieni w ust. 5, posiadający uprawnie§ 1. 1. Ustanawia się dla 'starszych felC ZErów ,
nia zawodowe nabyte VI wyniku ukOllczenia szkoły, do
felc zerów, pielęgniarek, młodszych pielęgnia rek , pielq,g·· której warunkiem przyjęcia jest pOoSiadanie hviadedwa
niarek przyuczonych, położnych (z wyłącżeniem położ dojrza łośs; i lub wykształcenia ró\v-no,rz ędnego, otrzymuj ą
nych, będących pracownikami o nicnormowanym czaoSie w ciągu pierwls zych pięciu lat 'pracy po uzyskaniu u'p aw"pracy w myśl § 17f; , dietety<:zek, przyuczonych dietety- ' nień d~ vrykonywania zawodu uposażenie w wysoko ś ci
eZ,e k, lal?orantów medycznych, przyuczonych labo:rant,ó w określonej ,dla stawkt IV ' P, po pi ~ciu latach - w wymedycznych, ma,saży.stów " i przyuczonych masazystow, sokości określonej dla etawki V P i po dz ies ięciu lat<.ch
zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdro- - w wysokości okre ś lonej dla stawki VIP.
wia - miesięczne uposażenie zaJS'a dnicze według nastę
§ 2. 1. Przejście do wyżs zej stawki uposażenia zapujących stawek:
IS'adn'iczego na'stępuje z dniem 1 stycznia lubI lipca po
nabyciu uprawnień do tej stawki w myśl § ' l.
Kwota miesię cznego
Stawka
2. Minłster Zdrowia określi szczegółowe za-sady
uposażenia ' zasfrdn iczego
obliczania okresu pracy, s'tanowiąćego podstawę przejścia
zł
do wY'Żlszej 'Stawki uposażenia.
520
I P
§ 3. ~. Uposażenie określone w § 1 u;!.t. t otrzymują:

Na podst,a wie art.- 24 i 31 ust. 2 Uls-tawy z dnia 28 paż_
'dziemika 1948 r. o zakładach społecznych służb v zdrowia
t planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U, Nr 55,
,poz. 434 z póżniej,gzymi zmianami) zar ządza się', co następuje: .

II P

520 -

590

III P

600 -

670

IV P

670 -

770

VP

770 -

880

VI P
"

, 880-1000

2. Pielęgniarki przyuczone, przyuczeni " laboranci
medyczni, dietetwJcJ przyuczone i przyuczeni ma$~żyści
otrzymują upol sażenie w wysokoIści określonej dla stawki
I p.
_ 3. Młod'sze pielęgniarki otrzymują w ciągu pierws.zyc4 trzeC',h lat po uzyskaniu uprawnień do wykonywa"
nia zawodu upOoSażenie w wysokości' określ onej dla stawki I P, a po t rzech latach - w wysokości określoneJ' dla
stawki II P.
4. Ma,sażyśd otrzymują wciągu pierwszych trzech
lat pracy po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zaw.odu uposażenie w wysokości określonej dla stawki
II P, a po trzech latach - w wysokości określonej dla
stawki III P.

5.

l) przy zatrudnieniu w wymia{ze 30 godzin tyg0dniow0:_
a) starsi fekzerzy, felczerzy, pielęgniarki, młodsze
pielęgn i arki, pielęgniarki przyuczone i poło ż ne
zatrudnione be~pośrednio przy pieh1gnacji chorych leczonych radem lub innymi ciałami promieni,o twórczymi,
b) staI1si felczerzy, felczerzy, pielęgniarki , laboranci
medyczni i przyuczeni laboranci medyczni, zatrudnieni w zakładach (pracowniach) rentgenologicznych,
'
2) przy zatrudnieniu w wymiarze 46 godzin tygodniowo
- pozOIStali pra,cownicy.
2, Minister Zdrowia określi szczegółowe warunki
zatrudnienia, przy których ma zasto's owanle przepis
ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku zatrudnienia w wymiarze godzin
mniejszym niż określony w ust. l' lub w większym, a nie
przekraczającym 46 godZin tygodniowo, wypła c a się uposażenie za godzinę, stanowiące następującą cz ęść uposażeni~ określonego w § 1 ust. 1:
1) 1/125- dla pracowników, którzy pobierają uposażenie określone w § 1 ust. 1 przy zatrudnieniu w wymią.rze 30 godzin tygodniow;o,

•

/

zdrowia •

,

,
'1

,
J.'
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2) 1/200 .,.-- ~.Ia pracowników, któr,>;y pobierają upooa§ 6. L. Przyz.naje 6ię dodatek specjalny w wysokożenie okre&lone w j 1 ust. 1 przy z<ltntdnieniu w wy_
ści 300/0 pobi~ranego lIpogażen,ia . za.sadniczego:
miarz9 4~ gddzin tygodni()wo. ~
l) pra·CQWBikom zatntdnionym:
4. Uposaż~ni!! określone w ust. 3 wypłaea się rówal w tSzpitalach (oddziałach, klinikach) . :z;akaźny,~, ;"
nież pracownikom, zatrudnionym w wymiarze do GOgobl w zakładach lub komórkach organizacyjnych,
d_ tygodniowo, jeżeli taki wymiar zatwdnienia został
przeznaczonych wyłącznie' dla chorych na gruustalony
umowie o pracę.
źlicę, jaglicę lub choroby psychiczne,
5. ' W prżypadku zatrudnienia w wymiarze przekracJ w ambulatqriach (ambulanJSdch, kolumnach) ntclloczającym wymiar ,ustalony w umowie o pracę,
jednak
mych,
nie mnle}szy niż 46, a nie więJ<,szy niż 60 "godzin tyd)
w
.stacjach pogotowia ratunkowego - bezpośrefl
godniowo, a także w przypadku" zatrudnienia _w porze
nro
przy udzielaniu pomocy dorażnej,
nocnej · lub w dni ustawowo wolne od ·pracy wypłaca si~
e) w za:kładach, w których praca jest połączona z
wyn.ag.rodzenie obliczone ' według zasad określonych w"
na.rażeniem ~'a działanie promieni radu lub innych
ust. 3, z tym że za p.ie;r wszedwie godZliny przysługuje
ciał promieniotwórczych z wyjątkiem pracowdopłat~ w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego,
ników, objętych przepisem § _3 Ulit. 1 pkt 1 Ut. it)(
a za nil9tępne godziny, a także " za pracę w dni ustawowo
wolne od pracy, o ile pracownik nie otrzymał w zamian _
f) w leczni-cach Ministers·t wa Zdrowia oraz ich Od4
dnia wolnego, GrilZ za pracę nocną, jeżeli nje wynika
dział-ach terenowych,
ona z normalnegorozk.ładu zajęć - dopł-ata w wysokości
- ,,' , g) w zakładach medycyny sądowej, .
10'0% wynagrodzenia zasadn!c:zeqo.
2) la·b orantom medycznym i przyuczon.y m - laboranto'm
,.~.: - ·~i
I
f" :~'f (~
j
medycznym, zatrudnionym w' pracowniach bakteriO:logicznych, . chemiczno-aiialitycznychiserologiC'%~
Doc\atkł funkcyjne.
nych, : -

/w

'.'

f

4. 1. Tabelę stanowisk., :z: 1ctói:yml · są zwiąZlm.
dodatki funkcyjne, oraz wysok.ość tych dodatków <>kreśla
załądniłt do !'07.porządzenia.
'

Dodatek funkcyjny w - wysokoścl określonej w
załączniku do rozporządzenia wypłaca się pravownikolll
zatrudnionym w wymiarze określonym w § 3 uSt. 1. Pfa-- ~wntlŚ:.om
'L~trudn.i• onym wmniejszym wymiarze .wypłaca
•
,II6lią dodatek funkcyjny ob,litzony przy odpowiednim zastosowaniu przepiIU § 3 li-st. 3.

3) starszym felczerom, felczerom, pielęgniarkom, mi~

ISzym pielęgniarkom i pielęgniarkom przyuczonym, ·
zatntdnionym .na ' oddzi.ałach dla wcześniaków" od":

dzi~ła~h

2.

,

,

Minister :zdrOWia' w porozumieniu z ' Prezesem
Koml.5ji Etatów może wprowad:dć wyjątki
do zaslMly określonej w ust. 2,
3.

5. Prezes Rady Ministrów może zezwolić na wnio.' sak Mmi~tra Zdrowia, złożony w porozumieniu z Prezesem Pań.s-twowej Kom~ji Eta:tów, na utworzenie - ni:1
okres do końca roku kalendarzowego - stanowiska nie
przewidzianego w tabeli stanowisk, a także określić
. dodatek funkcyjny przywiązany do tego stanowiska.

Dodatki specjalne.
§ 5.

się dodatek Sipecjalpy
upos; ażenia zasa~n!czego:

Przyznaje

40"/0 pobieranego

w

wY'S()kości

t) starszym felczerom, felczerom, pielęgniarkom, młod
szym pielęgniarkom, pielęgniarkom przyuczonym,
laboraJltom medycznym i przyuczonym laborantom
medycznym, zatrudnionym:
al na rstanowis1.cach państwowych inspektorów sanitarnych,
h) w stacjach sanitarnQ-epidemiologicznych, stacjach
sanitamych kolei państwqwych, kolumnach sanitarnych 1 zakładach dezynfekcyjno-kąpielowych,

2) pielęgniarkom, młodszym pielęgniarkom i pielęgniar
, _ ltomprzyucronym, zatrudnionym na oddziałach psychiatrii 5ątlowej.

•

neur~.chirurgicz2.rch

i'

2. ?viinister Zdrowia określi 5z.ćzegółowe wapinkf
zatrudnienia, przy których mająza-stosowanle przepi.-y
ust. 1 pkt 1 lit. d) i e) .

Państwowej

4. Pracownik uprawniony -do pobierania dodatku
funk-c yJneg.o nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę w
godzluach przekraczających wymiar żatrudnienia określony umowCl, Nie dotyczy to jedńak wykonywania obowiązków hie związanych z zajmowanym stanowiskiem.

n,e~rologicznych

szpIta·h i kllmk, w zakładach rehabihtacyjnych d1a '
os'Ób po przebytej chombie Ut~l'a i Heine-Medina,
w zakładach dla dzieCi głęboko upośledzonych oraz
dzieci kalekich.
.

f 7. Przyznaje się doo~tek specjalny w wysokoścł
15%

pobieranego uposaże nia zasadniczego:

1) pracownikom pobie rającym uposażenie zasadnlc7~e
myśl § 3.ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt l,

w

2) starszym felczerom, felc zerom, pielęgniaTkom , młod
szym pielęgniarkom, pielęgniarkom przyuczonym ł
położnym,
z.a tnldnionynl w z,akładach, w których "warunki pracy są · szczególnie uciążliwe, \ objętych
wykazem u" taIOJ).ym przez Mini-s tra Zdrowia w porozumieniu z Przewodniczącym Pań>stwowej KomisJi
Planowania Gospodarczego,
.
3) instntmentariu.szkom.
§ 8, Przyznaje" się doda:tek specjalny w wysokości
10010 pobieranego uposażenia zasadniczego stars'lym fel..
czerom, felczerom, pielęgniarkqm , mło~zym pi elęgniar..
k?m i p-i elęgniarkom prz}'Uczonym, zatrudnionym:

. 1) na oddziałach (salach) dla dzieci lub noworodków,
2) w domach małych dZieci,
3) w żłobk ach z wyjątkiem żłobków sezonowych,
4) ·w prewentoriach dla dzieci do lat 3.

,

Zasady wypłacania dodatków do uposafuniil.
I

1. Pracownik może' pohi~.rać tylko jeden doda.tek specja,lny i jeden dodatek funkcyjny, w razie zd
zbIegu tytułow do dwóch lub więcej dodatków specjał...
nych bądź funkcyjnych, uprawn10nemu przy.sługuja pra.
wo wyboru .

§!l.

I

,

'

~
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2. Prawo do dÓda~~ funkcyjnego i &pocjalnegonie
pnysługuj.e pracowni~oni pozostającym
urlopie bez-

na

płatnym,

zawieszonym w pełnieniu służby ora'z za okr~
3 ' miesiące niepełnienia 'z ,innych powodów obo;wiązków, do których przywiązany ' jest doda lek.,
z tym że nie dotyczy to osób powołanych n~ dokształca
nie zawOdowe. .'

przekraczający

' § 10.

Dodatłd

funkcyjne wypłaca się mi~ięcznie
z uposażeniem zasadniczym, w terminac'
w danych zakładach społecznych służby

równocześnie przyjętyeh

zdrowia.
§ 11.

s

podatki

specjalne

wypłaca się miesięcznie

dołu.

§ 12. 1. Pracownik zatrudniony w · zakładzie, w
którym dodatek specjalny przysługuje tylko w niektórych komórkach, ma prawo do dodatku \,>pećjalnego jedynie wówcza:s, gdy podstawowym miejscem jęgo zatrudnienia jest komórka, w której te~ dodatek przysłu-

guje.

'

2, Dodatek specjalny określony w § 7 pkt. 3 przysłu,
guje tylko za -czas wykonywania czynności, do których
wyJ<:onywania są niezbędne kwalifikacje instrumentariU8Zki.

1. W przypadku przejścia do pracy w koinórce oryanizacyjnej-; w której nie przysługuje dodatek
sp,ecjąlny, bądź -1:aprzestania wykonywania czynno,ki, do
~tórych joot przywiąz,any dodatek określony w § 7 pkt 3,
pracownik traci prawo do dodatku z dniem przeniesienia
bądź ' zaprzestania wykonywania czynności.
2. Przepis u~t. 1 nie dotyczy przypadków przesu- ,
aięcia w myśl obowiązujących
przepisów kobiety do
liejszej lub nieszk~d~iwej dla wrewia pracy w związku
z ciążąi W takim przypadku kobiede przysługuje dodatek
.-pecjalny do cz&su ukończenia przerwy w pracy, przy.ługującej w związku z porodem.
, § 13.

§ 14. 1. Pracownik, iatrudniony w zakładzie (koórce ' organizacyjnej), który na okres nasilenia chorób
zakaźnych na <:lanym terenie został
przeznaczony wyłącznie dla chorych zakaźnie, ma prawo do dod'a tku specjalnego, określonego w § 6 U5t. 1 pkt 1 lit. a), tylko za
CbS przepracowany w okresie przebywania w tym za.ładzie (komórce organizacyjnej) chorych zakaźnie odlicz'eniem jednak okresów oddelegowania na szkoleie lub do innego zakładu, urlopów i nieobecnoścj w pray z innych powodów, z zastrzeżeniem wyjątku przcw!zianego w ust. 2.
2. W razie zac:horowania w związku z zatrudnie' iem p.a chorobę zakażną, której przypadki są leczoqe
zakładzie
(komórce organizacyjnej) " określonym w
&t. 1, pracQwnik zachowuje prawo do dodatku przez
kres choroby, z zastrzeżeniem przepisu § 9 ust, 2:'

Wynagrodzenia

2. Położna wiej6ka lub mieJska ..otrzymuje w , ciągu
pierwezych pięciu lat po uzyskaniu uprawnień do wykonywania z'a wodu wynagrodzenie ryczałtowe według staw~
ki I R, po pięciu lafach - według stawki II R, po dZlesię~iu latach - V\'cdług .stawki III: R.
3. Położnej wiejskiej za przyjęcie porOdu powyżej
sześciu miesięcznie wypłaca się dodatkowe wynagrodZE!nie ryczałtowe: za siódmy, ósmy poród w wysokości po
60 zł, a za dziewią,ty i każdy nastę1]ny po 80 zł.

/

z,a przyjęcie każdego porodu
powyżej ośmiu injesięcznie wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe: Za dzieWiąty i dziesjąty poród w
wysokości 60 zł, a za jedenasty I ' kawy następny po
HO zł.
,

POłoźnei "JIltejskiej

4.

§ 16.
Ust anawia się dla położnych -z,a t-rudnionych
w izba,c h porodowych ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za prowadzenie tych izb w wysokości &1awck Wy_
mienionych w § 15 ust. l, zwiększonych <> l()o!o ~ przy '
odpowiednim zastosowaniu przepisu § 15 u&t.' 2.

2. Położnej zatrudnionej w i~bie porodow€j wypłaca
się dodatkowe wynagrodzenie
ryczałtowe za przyj ęcie'
każdego porodu powyżej trzynastu miesięczn i e po 60 d.
§ 17. 1. ' Położne wiejskie i miejskie oraz polozne
w izbach porodowych pobierające wyn ą.grodzenie ry-czaItowe są pracownikami o nienormowanyrn czC!.sie
(

proc~

~. Położne wymi,e nione w ust. 1 pobierają w ohc- sach odbywania kursów doszka~ających oraz uI1!Opów
wypoczynkoWych i macierzyń'Slkich wynagrouzenie VI wysoko~ci przeciętnego . wynagrodzenia z okreS'u _trzech
ostatnich miesięcy poprzedzających doozkaianie I bb'
urlop. W razie nieobecności w pracy z innych uspra_w ie- '
dliwiOlllych powodów poJQżnym tym ' przysługuje wynagrodzenie w wysoko\Ści określonej w § 15 ust. 1 bądź
§ 16 ust. 1.

3.

Przepisy § 2 S't~uje .się odp()wiednió~

/

Uposa;!enie lekarzy weterynarii, instruktorów gimnastyki
leczniczej oraz pielęgniarek zatrudnionych w przedsię~
biorstwacll uzdrowiskowych.
i!-i~,'

-

\

~',

§ 18.

Lekarzom weterynarU, zatrudnionym w zakła<lachspołecznych służby- zdr<n~ ia, przyznaje .się up osażenie':' obl iczone przy odpowiednim zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 paź
dziernika 1954 r. w sprawie uposażeni'a lekarzy i lekarzy
den tystów (Dz. U. Nr 48, poz. 229) w cZęSci dotyczącej
lekarzy.

,

I "

Instruktorom gimnastyki leczniczej rukoń
wychowania fizycznego ; zatrudnio~
nym w zakładach społecznych służby zdrowia , przyznaje
się uposa żenie obliczone przy- odpowie<inim' zast osowaniu
przepisó,w§§ 2 ,4, 13, 15, 17, 20 i 21 rozporządzenia Rady
Min i,s trów z dnia 29 maj,a ' 1954 r. w sprawie \lposa'żenia
nauczycieli i wychowawców (Dz. U. Nr 26, poz. 103) OTIlZ
przepisów §§ 2, 6, 9, 11, 12 - 14 niniejszego rozporzą
dzenia.
§ 19.

ryczałtowe.

1.

czoną wyższą /izkołą

§ 15. 1. Ustanawia ' się dla położnych wiejskich
miejskich ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za
l"lyjmowanie poro<t~w według na5tę'pujących stawek:

,

Stawka

Poz. 153

Ryczałtowe

wynagrodzenie

miesięczne zł

IR,

600

lIR

670

HIR

770

Stawki uposażenia zasadniczego miesięczn e go
instruktorom _gimnastyk) leczniczej 'Przy zatrud'ńieniu w wymiarze ustalonym dla nauczycieli gimna~
styki w szkołach ogólnokształcący:ch.
2,

wypłaca się'

.'

-' ,
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§ 20. 1. Przepi-sy §§ 1 - J, 4 USlt. 2 i3, §§ 9 i 10
stosuje się odpowiednio , do pielęgniarek zatrudnionych
w przeds.iębiomtwach uzdrowlskowych podległych Ministrowi Zdrowia.

2. Prezes Rady Mini·s-qów pa wnio's ek Ministra
Zdrowia uzgodniony z Prezesem Państwowej Komisji Etatów ustali dla przedsiębiorstw u~drowiskowych:
1) stanowiska, które mogą , być obsadZQne ~przez pielęg
,niarki,
2) stanQwiska, z którymi są zV,Iiązane dodatki funkcyjne,
oraz wysokość tych dodatków.
Przepisy

przejściowe

i

końcowe.

§ 21. Pra.c ownikom, którzybe2.1pośrednio .przed dniem
weJscla w tycie mmeJ,szego rozporządzeni"a pobierali

zgodnie z dotychcza.sowymi przepisami uposażenie wyż
sze od przysł}Igującegow myśl niniejszego rozporządze(

Poz. , 153,"
nia, przyznaje się za czas pozostawania na doŁychcżaso:':'
wym Btan()wil.sku . dodatElk' r .vyrownawczy w wysoko~ci
odpowiadającej różnicy między tymi uposażeniami.
'
§, 22. .Uchyla. .się rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 194'9 .r, w sprawie uposażenia pracowni~
ków zatrudnionych w społecznych zakładach ,służby zdrowia (Dz. U. z 1949 r. Nr 14, poz. 88, z 1950 r. Nr 41,
poz. 365 i Nr 52, poz. 480, z 1953 r. Nr 5, poz. 11 i Nr 38,
poz. 162 oraz z 1954 r. Nr 48, poz. 229) w części unormowanej w niniejszymroz.porządz~niu.
. § ~3. Wykonanie rozporządzenia pOnicza się Mihistrom Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, Kolei, Finansów oraz Centralnej Radzie Związków Zawodowych.
§ 24. \ Rozporządzenie ' wchodzr~ w
lipca 1.955 r.

życie z dniem

Prezes Rady Ministrów : J. Cyrankiewicz
Załącznik. do
rozporządzenia
Rady '
Ministrów z: dnia:. 1'?' czerWca 1955r.
(poz. 153).

TABELA DODATKOW FUNKCYJNYCH'

Lp.

Dodatek

Stanowisko
.: I

•

1. Kiero.wnik domu

małego

dziecka i

9.

żło.b

lSD

do 120. mie.j'sc
120 miejsc

-powyżej

2. Kierownik domu

małego.

200
dzieoka, który

pi elęgniarki

400

3. K!erownik. żłobka dziennego.

150

BzkOili

4. Kierownik

5.

Przełożo.na

liczbie

Q

żłobka

sezonowego

75

-

-

12.

pielęgniarek w zakładach

100
150
20.0
300
350

.

. go. dziecka i żłobku tygo.dnio.wym:
- od 120. do 200 mieJsc
- Po.wyżej 200 miej ~·c

7.

150
200

Przełożo.na pielęgniarek w domuzdrowia, prewentorium, zespołu prewento-

wentoryjno.-lsa~atory1nym:

- o.d 200 do. 30.0 łóżek
- , Po.wyżej 30.0 łóżek

)-

20.0
250

Przełożona pielęgniarek

w przycho.dni
obwo.dowej (po.wiato.wej, miejt;kiej,
dzielnko.wej), w wo.jewódzkiej stacji
pog~ to.wia ratunkowego.
Tłoczono

Przełożona pielęgniarek (w

13.

100 .
150

\
100

wo.jewódz100

OddziałDwaw

szpitalach i klinikach, w
szpitala.c h psychiatryc;znych i sanatDri.a ch przec.iwgrużliczych, naoddziałach o liczbie łóżek:
-'- do. 40
- powyżej 40

150

14. Po.wiatowy (miej,ski, dzielnicDwy), pDrto.wy inspekto.r sanitarny, którego. aparatem pracy jest inny zakład niż stacja
sanitarno-epidemio.lo.giczna

200

100

15. InstruktDr dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w centralnej kDlumnie sanitarno.-przeciwepidemicznej, w wo.jewódzkiej stacji sanitarnD-epidemiologicznej.
.-

riów, dziecięcym o.środku prewento.ryjnym oraz dziecięc)Ull 'Ośro.dku pre-

8.

Przełożon·a pielęgniarek

kiej sta.c ji krwiodawstwa

6. Przełożona pielęgniarek w domu -małe
'

Dodatek
funktyjny zł

w przychodni
Po.wiatowej (miejskiej) stacji Po.goto.wia. ratunkowego, przycho.dni
przy zakładach pracy typu V i IV
10. Przeło.żona piel ęgniarek w wojewódzkiej przycho.dni przeciwgrużliczej
11. Przeło.żo.na pielęgniarek w Po.wiato.wej,
miejskiej pDradniprzecfwgrużliczej z
oddziałem chorych leżących

łóżek:

do 100
odi 01 do. 200
od 201 do. 350
od 351 do 700
powyżef 700

-

Stanowisko

rejo.no~ej(

ka tygodniowego
-

Lp.

funkcyjńyzł

150

16.Po.ło.~na .w Po.radni C
17. Kiero.wnik ' zakła.du (praco.wni) fizykoterapeutycznego., labo.rato.rium analityczr.ego
18. KierDwnik zakładu (pracDwni) przyrodo.lecznictwa

150

,Y

100

z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Drukarni , Akcydensowej w Warszawie. ul. Tamka 3.
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