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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 grudnia 1971 r. 

'" sprawie wysokości stawek' równoważnika plenlęinego w zamian nie wykonanych obowiązkowych 'dostaw zbói. ziem-
_ ni-ak ów l zwierząt rzeźnych. ' -

Na podstawie art. 4 ust. l ' ustawy z dnia 26 października 
'1971 r. o zniesieniu obo,wiązkowych dostaw zbóź, ziemnia
ków i zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 2J, poz. 253) zarządza się, 
co następuje: 

, § l. Stawki równowaźnika pieniężne,go w zamian nie 
wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków z ro
ku gospodarczego 1971/72 i lat · ubiegłych oraz 'obowiązko-

wych dostaw zwierząt rzeźnych z roku 1971 / i lat ubiegłych 
ustala się w następującej wysokości: 

1) 1,35 zł za 1 kg zbóż, 
2) 0,30 zł źa 1 kg ziemniaków, 
3) 10,00 zł za 1 kg zwierząt rzeźnych. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styczńia 
i972r. 

Pre.ies Rady Ministrów: P. JaroszewIcz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY' MINISTRÓW 

z dnia .17 grudnia 1971 r. 

zmieniające nlęktóre przepisy w sprawie wynagrodzenia fachowych pracowników słuiby zdrowia. 

Na podstawie art. 241 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 paź

dziernika 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia 
i planowej gospodarce w służbie ,~drowia (Dz. U. z 1948 r. 
Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 6 

1.00Q--..:1.400 zł dla magistrów farmacji, 
500-1.000 zł dla techników farmaceu

tycznych 

. ustawy z dnia 8 stycznia "1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, 
poz: 2) ' zarządza -się, co następuje: ' 

w zależności od wielkości i liczby .mieszkań
ców obsługiwanego rejonu (rejonów). 

§ i. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27' maja 
1966 r.w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów 
oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem. za
trudnionych w zakładach spoleczńych służby zdrowia (Dz. U. 
z 1966 r. Nr 20, poz. 122, z 1968 r. Nr 43, poz. 315 i z 1969 r. 
Nr 7, poz. 59) przepi!; § 12 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 12. 1. Lekarzowi ' I lekarzowi dentyście zatrudnio
nym co najmniej w wymiarze pełnego etatu w 
'w, zakładzie opieki zdrowotnej ot~artej bądź w 
placówce terenowej takiego zakładu lub w 
żłobku, położonych na obszarze gromady, osie
dla lub miasta liczącego do 2 tys. mieszkań
ców, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w 
wysokości 1.500"':"2.500 żł miesięcznie w za
leżności od rozległości obszaru, liczby miesz
kańców objętych opieką lekarską, wykony
wanych obowiązków w zakresie profilaktyki 
oraz ilości porad lekarskich. 

2, Do pracowników określonych w ust. 1 nie sto
suje się przepisu § 13." 

§ 2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 
'1966 r. w sprawie uposażenia prar-:owników farmaceutycznych 
oraz uposażenia innych pracownikó~ zatrudnionych w apte

' kach otwartych i koleJowych (Dz."'U. Nr 20, poz. 123) po 
,§ 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: . 

,,§ 13a. 1. :Magistrowl farmacji I te-chnikowi farmaceu
tycznemu zatrudnionym co najmniej w wy
miarze pełnego etatu w aptece otwartej lub 
"Ii . pun}ccieaptecZnym, położonych na te
renie gromad, osiedll lub miast liczących ' do 

·2 tys. mieszkańców, przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 

2. Decyzję o przyznaniu dodatkowego wynagro
dzenia podejmuje na ' wniosek dyrektora wo
jewódzkiego zarządu aptek właściwy do 
spraw zdrowi3 organ prezydium wojewódz-
kiej rady narodowej. - . 

3. Do pracowników określonych w ust. 1 nie 
stosuje . się p~zepisu § 13." 

§ 3. W rozporządzeniu Rildy Ministrów z dnia 27 maja 
1966 r. w sprawie uposażenia średniego personelu medycz-' 
nego (Dz. U. Nr 20, poz. 124) § 13 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 13. 1. Pracownikowi określone,mu w § l i -zatrudnione
mu co najmnięj w wymiarze pel.nego etatu w 
zakładzie opieki zdrowotnej otwartej lub\ w pla
cówce terenowej takiego zakładu, ' polożonego ' 
na terenie gromad, osiedli lub miast do 2 tys • . 
mieszkańców, przysluguje dodatkowe 'wynagro~ 

dzenie w wysokości 500-1.000 zł , miesięcznie 
w zależóości od rozległości obszaru i liczby jego 
mieszkańców oraz ilości wykonywanych zadań 
profil ak tyczno-leczniczych. 

2. Dodatkowe wynagrodzenie przyznaje właściWY 
do spraw zdrowia organ prezydium",powiatowej 
rady narodowej." '.' 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Zdrowia i 'Opieki Społe~znej, Przewodniczącemu Komitetu 
Pracy i Plac, Ministrowi Finansów oraz innym zainteresowa- -
nym ministrom. 

§ -5. Rozporządzenie wchodzi w życie z _ dniem 1 stycz
nia 1972 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Ja~;elskl 
Wiceprezes Rady Minislr6w 




