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§ L ! W rozporządzeniu Rady Ministrów ' z dnia 27 maja 
1966 r. lW sprawie _ uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów 
·oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem za
trudnionych w zakładach spoleczpych służby zdrowia (Dz. U. 
Nr 20, poz. 122) wprowadza się następ1,ljące zmiany: 

1) w § 10 dodaje się ust 7 w brzmieniu: 
,,7. Minister Zdrowia i OpiekiSpolecznej wuzgodnieniu 

z Zarządem Głównym Związku ZawodowegoPracow
ników Służby Zdrowia może na określonych w ust. 
1-6 zasadach przyznać dodatkowe wynagrodzenie 
w wysokości do 600 zł innym pracownikom z wyż
szym wykształceniem, o których mowa w § 1 pkt 2."; 

- 2) ~ § 14 d,odaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w uzgodnie

niu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego 
Pracowników Służby Zdrowia oraz w porozumieniu 
z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może roz
ciągnąć przepisy dotyczące dodatkowego wynagro"---
drzenia na innych pracowników z wyższym wykształ-

ceniem, zatrudnionych w Zakładach społecznych 

służby zdr-owia W nowo powstających aużych ośrod
kach przemysłowych (§ 13)."; 

3) po § 22 dodaje się nowy § 22a w brzmieniu: 
,,§ 22a. Magistrom farmacji (prQwiz,orom farmacji i ap

tekarzom aprobowanym), zatrudnionym przed 
dniem 1 grudnia 19-68 t. poza aptekami w zakła
dach opieki zdrowotnej zamkniętej, przysługuje 
dodatek wyrównawczy, jeżeli dotychczasowe ich , 
uposażenie pobierane wP.dlug zasad okreś:-onych 
dla pracowników farmaceutycznych uległoby 

zmniejszeniu. Dodatek wyrównawczy przysłu
guje do czasu uzyskania uprawnień do wyższej 
stawki uposażenia mie~ięcznego." . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie ' z dniem 1 gru· 
dnia .1968 L, a przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia z mocą 
od dnia 1 stycznia 1968 L 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników farmaceutycznych oraz uposażenia innych pracowników 
zatrudilionych w aptekach otwartych i kolejowych. 

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 ' paź~ 
dziernika 1948 r. ,o zakładach społecznYCh służby zdr,owia 
i planowej gospodarce w służbie zdrowia -- (Dz. U. Nr 55, 
poz. 434 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 6 ustawy 
z dnia 8 stycznia 1951 LO aptekach (Dz.U. Nr 1, poz. 2) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dn-ia27 maja 
1966 L W sprawie up,osażenia pracowników farmaceutycz
nych oraz uposażenia innych prac,owników Zatrudnionych 
w aptekach otwartych i ko-Iejowych (Dz. U. Nr 20, pOlZ. 123) 
wprowadza się następującą zmianę: 

§ 10thymuje brzmienie: 
,,§ 1. Rozporządzenie dotyczy uposazenia: 

1) magistrów farmacji, prowizorów farmacji ap-
tekarzyaprobowanych, dalej zwanych "pra
cownikami farmaceutycznymi", zatrudni-onych 
w aptekach oraz w laboratoriach kontrolnych ' 
wojewódzkich przedsiębiorstw ,aptek, 

2) pomocników aptekarskich, asystentów aptecz
nych, techników farmaceutycznych i techni
ków aptecznych,' zwanych dalej "pracownika· 
mi farmaceutycznymi", zatrudnionych w aple· 
kach i zakładach społecznych służby zdrowia 
oraz w laboratoriach ko,ntwlnych. 

3) opisywaczy, fasowaczek i pomocniczych sil fi
źycznych zatrudnionych w aptekach otwartych 
i kolejowych oraz ' 

4) starszych księg,ow.ych, księgowych, kasjerów 
i pomocniczych sił fizycznych zatrudnionych w 
aptekach otwartych laboratoriach kontrol. 
nych." 

, §2. Rozporządzeni~ .wchodzi w życie z dniem t gru· 
dnia 1968 r. 
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w sprawie przedłużenia okresu ustanowIenia biegłych sądowych. 

Na podstawie art. 142 § 2 Prawa o ustroju sądów po- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniemogł'o· 
wszechnych (Dz. ;-U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, szenia. 
co następuje: 

§ l. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 1969 r. okres usta- MLnis~er Sprawiedliwości: S. Walczak 
nowienia biegłych sądowych, czynnych w dniu wejścia w 
życie tego ro:z:porządzenia. 
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