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Dzienn ik Ustaw Nr 37
1)

498

dz i ałalności

dydaktycznej o kierunku techniczno-dowódczym, kształcenie i wychowywanie kadry specjalistów wojskowych przygotowanych do objęcia w Siłach Zbrojnych stanowisk wymagających posiadania
wyższego wykształcenia zawodowego,

2) działalności naukowo-badawczej w zakresie doskonalen ia dydaktyki i dowodzen ia pododdziałami .

Poz. 208, 209 i 210

§ 3. W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
marca 1967 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz. U. Nr 15, poz. 65 i z 1971 r. Nr 8, poz. 93) skreśla
się pkt 5 i 7.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia .
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z dnia 28 maja 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

za

granicą

w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy
w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy

zarządza się,

gran i cą

lub podjął pracę w macierzystym za pracy, lecz po upływie terminu okreś
lonego w § 3 ust. 4.";

co

następuje :

kładzie

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dn ia 27 grud nia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków
pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu
realizacji budown ictwa eksportowego i usług związanych
z eksportem (Dz. U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101, z 1988 r. Nr 10,
poz. 74 i Nr 35, poz. 272 oraz z 1989 r. Nr 27, poz. 144)
wprowadza się następujące zmiany:

2) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5.

ry nie pozostawał w stosunku pracy przed
skierowaniem do pracy za granicą , skierowanego do tej pracy na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 2 ust. 4, jest traktowany
jak okres zatrudnienia w Polsce w zakresie
uprawnień pracowniczych.
2. Przep is ust. 1 stosuje się odpowiednio do
pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego na okres skierowan ia do pracy za
granicą, a który nie podjął pracy w macierzystym zakładzie pracy po zakończeniu pracy za

pracownik przed skierowaniem do pracy za
nie pobierał wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent oblicza się , przyjmując za podstawę kwotę
odpowiadającą m i esięcznemu wynagrodzeniu osią
ganemu w tym okresie w kraju przez pracowników
o podobnych kwalifikacjach, zatrudnionych w tym
samym lub podobnym charakterze."
granicą

1) § 4 otrzymuje brzmien ie:
,,§ 4. 1. Okres zatrudnienia za granicą pracownika, któ-

Jeżeli

§ 2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw
i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za
granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług
związanych z eksportem, z uwzględn i eniem zmian wynikają 
cych z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowan iem ciągłej numeracji paragrafów,
ustępów i punktów.
§ 3.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

210
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 25 maja 1990 r.

zmieniające rozporządzenie

trybu

postępowania.

w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania
inwalidztwa.

Na podstawie art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270,

z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz
z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61 i Nr 36, p~ . 206), art. 16 ust.
9 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecz-

