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3) w § 7 w ust. 6 po wyrazach "właściwe organy administracji państwowej" stawia się przecinek i dodaje wyrazy
"terenowe organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego";

3. Organy emerytalne wymienione w ust. 1 pkt 1
i 2 mogą zawrzeć porozumienie z Prezesem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie
upoważnienia właściwych oddziałów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania

4) w § 21 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Końcówkę kwot przypadających do wypłaty zaokrągla
się w górę do pełnych 100 zł.";
5) skreśla się rozdział 3 (§ 24-26) ;

w imieniu i na zlecenie tych organów okresowej
waloryzacji Świadczeń z tytułu zaopatrzenia
emerytalnego.";
2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
,,§ 1a. Ilekroć w dalszych przepisach rozporządzenia
mówi się o funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej i służbie w Milicji Obywatelskiej, należy przez
to również rozumieć policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz służbę w Policji i w Urzędzie Ochrony Państwa.";

-

6)

użyte w rozporządzeniu wyrazy "właściwy terenowy
organ administracji państwowej stopnia podstawowego" zastępuje się wyrazami "właściwy organ gminy".

§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

K.

Kozłowski

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby
zakładów pomocy społecznej i zak~adów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

zdrowia,

Minister Spraw

Wewnętrznych:

ogło-

496
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 23 listopada 1990 r.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 paź
dziernika 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia
i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz.
434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r.
Nr 11, poz. 67, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 35, poz. 192 oraz
z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje :

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
Qznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie uposażenia
pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. Nr 58, poz. 346, Nr 65, poz. 398 oraz
z 1990 r. Nr 7, poz. 43, Nr 25, poz. 148, Nr 37, poz. 213
i Nr 54, poz. 317) wprowadza się następujące zmiany:
1)

użyte w tytule i przepisach rozporządzenia w różnych
przypadkach i liczbie wyrazy "zakład pomocy społecz 
nej" oraz "dom pomocy społecznej" zastępuje się wyrazami "zakład leczniczo-wychowawczy, zakład opiekuń
czo-leczniczy,
zakład
opiekuńczo-rehabilitacyjny"
w odpowiednim przypadku i liczbie,

2) w § 3 w ust. 3 skreśla się pkt 4, a dotychczasowy pkt 5
oznacza się jako pkt 4,
3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Pielęgniarce (asystentce pielęgniarskiej, młodszej
pielęgniarce, pielęgniarce przyuczonej), położnej,
technikowi (laborantowi), opiekunce dziecięcej, higienistce szpitalnej, opiekunowi, salowej, sanitariuszowi szpitalnemu i sanitariuszowi (noszowemu),
zatrudnionym w stacjonarnej opiece zdrowotnej,
w zakładach leczniczo-wychowawczych, opiekuń
czo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, sanatoriach i domach małego dziecka oraz w szpitalach uzdrowiskowych przysługuje zamiast dodatku,
o którym mowa w ust. 1, dodatek w wysokości 65%
godzinowej stawki uposażenia zasadniczego ża
każdą godzinę pracy wykonywanej w porze noc-'
nej .",

4)

skreśla się

5)

załączniki
określone

§ 18, 19, 21 i 22,
nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego

rozporządzenia,

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w części "Pracownicy działalności podstawowej"
skreśla się lp. 1 w brzmieniu: "Dyrektor zakładu do
50%",
b) w części "Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni" pod lp. 6 skreśla się wyrazy "samodzielnej jednostki socjalnej",
7) w części I załącznika nr 4 do rozporządzenia:
a) pod lp. 15 po wyrazie "medycznych" dodaje się
wyrazy "oraz studentów akademii medycznych",
b) dodaje się lp. 35 w brzmieniu:

,,35

2

3

Golenie i strzyżenie pacjenta w zakładzie leczniczo-wychowawczym, opiekuńczo-leczni
czym, opiekuńczo-rehabilitacyjnym:
1) golenie
2) strzyżenie

2
2"

§ 2. Dyrektor zakładu nie wymieniony w części I załącz
nika nr 2 do niniejszego rozporządzenia, posiadający wyższe
wykształcenie medyczne, otrzymuje uposażenie zasadnicze
w ramach kategorii zaszeregowania przewidzianych w części
II tego załącznika dla zajmowanego przez niego stanowiska,
a dodatek funkcyjny w wysokości do 50% uposażenia
zasad n iczego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
nia z mocą od dnia 1 października 1990 r.
Minister Zdrowia i Opieki

Społecznej:

ogłosze

A. Kosiniak-Kamysz
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Załączniki do rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23
listopada 199Q r. (poz. 496)
Załącznik

TABELA STAWEK UPOSAżENIA ZASADNICZEGO
I. Stawki

miesięczne

Kategoria
zaszeregowania
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

nr 1

II. Stawki godzinowe
M iesięczna kwota w

złotych

300.000- 400.000
390.000- 450.000
420.000- 500.000
450.000- 550.000
480.000- 600.000
510.000- 650.000
540.000- 700.000
570.000- 760.000
600.000- 820.000
650.000- 880.000
700.000- 940.000
750.000-1.000.000
800.000-1.070.000
850.000-1.140.000
900.000-1.210.000
950.000-1.280.000
1.000.000-1.350.000
1.050.000-1.420.000
1.100.000 -1.490.000
1.150.000-1.560.000
1.200.000-1.630.000
1.250.000 -1.700.000

Kategoria
zaszeregowania
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Kwota w

złotych

1.700-2.400
2.100-2.700
2.300-3.000
2.500-3.300
2.700-3.600
2.900-3.900
3.100-4.200
3.300-4.600
3.500-5.000
3.700 - 5.400
3.900-5.800
4.100-6.200

Załącznik

nr 2

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY
I. Pracownicy działalności podstawowej
Lp.

Stanowisko

2

1
1

-

2

-

3

-

-

Dyrektor Głównego Inspektoratu Sanitarnego,·)
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
ordynator oddziału : kardiochirurgii, neurochirurgii, przeznaczonego dla chorych na AIDS i nosicieli wirusa H IV
Lekarz naczelny szpitala,

Kategoria
zaszeregowania

3
XXI-XXII

XX-XXI

zastępca dyrektora Głównego Inspektoratu Sanitarnego")
zastępca

dyrektora zakładu do spraw opieki zdrowotnej powyżej 800 pracowników
kierownik zakładu radioterapii,
ordynator: pozostałych oddziałów zabiegowych, oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, oddziałów
psychiatrycznych i odwykowych
zastępca ordynatora oddziału : kardiochirurgii, neurochirurgii, przeznaczonego dla chorych na AIDS i nosicieli
wirusa HIV
Państwowy terenowy (portowy) inspektor sanitarny
wojewódzki inspektor do spraw orzecznictwa lekarskiego,
zastępca dyrektora zakładu do spraw opieki zdrowotnej do 800 pracowników,
zastępca dyrektora wojeWÓdzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
ordynator nie wymieniony pod lp. 1 i 2,
kierownik: wojewódzkiej przychodni specjalistycznej, przychodni rejonowej, przemysłowej i akademickiej,
ośrodka zdrowia gminnego, wiejskiego i przyzakładowego na wsi, przychodni (poradni, działu) rehabilitącji,
psychiatrii, odwykowej, . diagnostyki, poradni (ośrodka, punktu konsultacyjnego) dla chorych na AIDS
i nosicieli wirusa HIV, zakładu patomorfologii lub pracowni histopatologicznej,
kierownik działu: w inspekcji sanitarnej, w wojewódzkiej stacji krwiodawstwa,
kierownik apteki zakładowej produkującej płyny infuzyjne oraz apteki w szpitalu powyżej 500 łóżek,
kierownik stacji (ośrodka) dializ,
zastępca ordynatora: pozostałyCh oddziałów zabiegowych, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,
oddziału psychiatrycznego i odwykowego,
starszy lekarz poradni w przychodni rejonowej,
kierownik obwodowej poradni stomatologicznej,
starszy asystent: w oddziale kardiochirurgii, neurochirurgii; w podstawowej opiece zdrowotnej w przychodni
rejonowej, przemysłowej i akademickiej; w ośrodku zdrowia gminnym, wiejskim i przyzakładowym na wsi;
w pogotowiu ratunkowym, w lotnictwie sanitarnym

.) Z dniem 30 listopada 1990 r. Główny Inspektor Sanitarny ulega likwidacji.

XIX-XX
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Kierownik: działu nie wymienionego pod lp. 3, samodzielnej pracowni płynów infuzyjnych,
kierownik: przychodni specjal istycznej, pracowni stomatologicznej,
kierownik oddziału: odwykowego, rehabilitacyjnego, leczenia nerwic w lecznictwie psychiatrycznym,
zastępca ordynatora oddziału niezabiegowego,
kierownik apteki .zakł~dowej nie wymienionej pod lp. 3,
kierownik komśrki organizacyjnej : radiologii, radiodiagnostyki, diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej, krwiodawstwa, inspekcji sanitarnej, prosektorium,
zastępca kierownika apteki zakładowej produkującej płyny infuzyjne,
starszy asystent: w oddziale zabiegowym, w oddziale (komórce) anestezjologii i intensywnej terapii,
w oddzialę ąla_cro.ry~h na AIDS i nosicieli wirusa HIV, w lecznictwie psychiatrycznym i odwykowym,
w radiologij , Y' .onkologii. w diagnostyce, w stacji (oddziale, ośrodku) dializ, w krwiodawstwie,
starszy asystent. patom.orfolog,
starszy asystent (starszy specjalista, starszy inspektor) w inspekcji sanitarnej

-

Zastępca

-

o·

5

-

6

-

Poz. 496

3
XVIII-XIX

•

dyrektora PQ spraw pielęgniarstwa - naczelna pielęgniarka w zakładzie powyżej 800
pracowników,
kierown ik komórki organizacyjnej nie wymienionej pod lp. 3 i 4,
zastępca kierownika apteki zakładowej nie wymienionej pod lp. 4,
starszy asystent nie wymieniony pod lp. 3 i 4,
asystent:
poasŁalivowej opiece zdrowotnej w przychodni rejonowej, przemysłowej i akademickiej,
w ośrodku z~r~wia g~linnym, wiejskim i przyzakładowym na wsi; w pogotowiu ratunkowym, w lotnictwie
sanitarnym,
asystent patomorfolog,
aystent (specjalista, inspektor) w inspekcji sanitarnej,
kapelan szpitalny

XVII-XVIII

w

Zastępca

dyrektora do spraw pielęgniarstwa.- naczelna pielęgniarka w zakładzie do 800 pracowników,
zastępca kierownika k~mórki organizacyjnej nie wymieniony pod lp. 3, 4 i 5,
inspektor d.o tipraw .orzecznictwa lekarskiego,
inspektor do spraw gospodarki lekiem,
asystent: w oddziale zabiegowym, w oddziale (komórce) anestezjologii i intensywnej terapii, dla chorych
na AIDS i nOsrcieli wirusa HIV, w lecznictwie psychiatrycznym i odwykowym, w radiologii, w onkologii,
w diagnostyce~
stacji (oddziale) dializ, w krwiodawstwie,
młodszy asyst"ent:'w podstawowej opiece zdrowotnej w przychodni rejonowej, przemysłowej i akademickiej; w ośrodku zdrowia gminnym, wiejskim i przyzakładowym na wsi; w pogotowiu ratunkowym;
w lotnictwie sanitarnym

XVI-XVII

w

-

7

-

8

l)

-

Zastępczyni ri'aćzelnej pielęgniarki,

XV-XVI

asystent nie wymieniony pod lp. 5 i 6,
młodszy asystent: w oddziale zabiegowym, w oddziale (komórce) anestezjologii i intensywnej terapii,
w oddzia le dla chorych na AIDS i nosicieli wirusa HIV, w lecznictwie psychiatrycznym i odwykowym,
w radiologii, w onkologii, w diagnostyce, w stacji (oddziale, ośrodku) dializ, w patomorfologii.
w krwiodawstwie, w inspekcji sanitarnej,
instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa,
przełożona pielęgniarek w szpitalu,
kierownik domu małego dziecka,
kierownik: sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr
medycznych, techniczny pracowni stomatologicznej,
starszy felczer l )
Młodszy asystent nie wymieniony pod lp. 6 i 7,
starszy felczer w podstawowej opiece zdrowotnej w mieście i na wsi, nie wymieniony pod lp. 7.
przełożona pielęgniarek nie wymieniona pod lp. 7,
zastępczyni przełożonej pielęgniarek w szpitalu.
pielęgniarka (położna) oddziałowa,

kierownik: żłobka , izby porodowej, prewentorium, zespołu techników analityki medycznej,
specjalistka pielęgniarka (położna)

Rozpoznający choroby, leczący i wydający orzeczenia o stanie zdrowia.

XIV-XV
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9

-

lekarz, lekarz dentysta w pierwszym roku pracy zawodowej

XII-XIV

10

-

Kierownik dziennego ośrodka adaptacyjnego,
starszy felczer nie wymieniony pod lp. 7 i 8, felczer,
uprawniony technik dentystyczny
kierownik: sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych, opiekuńczo-wychowawczej, ' sekcji
rehabilitacji zawodowej, zespołu techników medycznych nie wymienionych pod lp. 8, transportu
wewnętrznego, centralnej sterylizacji,
zastępczyni przełożonej pielęgniarek nie wymieniona pod lp. 8,
starsza pielęgniarka (starsza położna), starszy technik, koordynujący i nadzorujący pracę odpowiednio
innych pielęgniarek (położnych) lub techników 2 ),
starsza pielęgniarka (starsza połozna): w stacji (oddziale) dializ, w oddziałach (działach, komórkach)
anestezjologii, intensywnej terapii i reanimacji, ostrych zatruć, oparzeń, dla chorych na AIDS i nosicieli
wirusa HIV, psychiatrycznych, neurologicznych, neurochirurgicznych, chirurgii dziecięcej , w krążeniu
pozaustrojowym, rehabilitacji, pediatrycznych, noworodków i wcześniaków, hematologiczno-onkologicznych, onkologicznych, w bloku operacyjnym, w centralnej sterylizacji, w gabinecie radiOlogii zabiegowej, w bloku porodowym i izbie porodowej, w izbie przyjęć, w krwiodawstwie, w stacji pqgoto,Wia
ratunkowego, w zespołach wyjazdOWYCh oddziałów (działów) pomocy dora:tnej, w zakładzie : leczniczo-wychowawczym, opiekuńczo-leczniczym, opiekuńczo-rehabilitacyjnym, w domu małego dziecka,
w dziale organizacji i nadzoru,
starsza pielęgniarka (starsza położna) środowiskowa,
starszy pracownik socjalny,
starszy: opiekun w zakładzie leczniczo-wychowawczym, opiekuńczo-leczniczym, opiekuńczo-rehabilitacyjnym; instruktor terapii odwyko.wej, technik fizjoterapii w lecznictwie psych'iatrycznym,
technik (laborant) analityki medycznej, technik elektroradiolo.gii (radiologii) w rtg i medycynie ńuklearnej,
technik w ambulansie rtg,
starszy instruktor terapii zajęciowej w lecznictwie psychiatrycznym i odwykowym

XIII-XIV

Starsza pielęgniarka (starsza położna) w: oddziale szpitalnym, domu rencistów, stacji sanitarno-epidemiologicznej, sanatorium, oddziale (dziale) pomocy dora:tnej, specjalis~ycznych gabinetach zabiegowych,
starsza higienistka szkolna,
pielęgniarka (położna): w stacji (oddziale, ośro.dku) dializ, w o.ddziałach (działach, komórkach):
anestezjologii, intensywnej terapii i reanimacji, ostrych zatruć, oparzeń; dla chorych na AIDS i nosicieli
wirusa HIV, psychiatrycznych, neurologicznych i neurochirurgicznych, chirurgii dziecięcej, w krą:i!eniu
pozaustro.jowym, rehabilitacji, pediatrycznych, noworodków i wcześniaków, hematologiczno-onkologicznych, onkolo.gicznych, w bloku operacyjnym, w izbie przyjęć, w krwio.dawstwie, w stacji pogotowia
ratunko.wego, w zespołach wyjazdowych oddziałów (działów) po.mo.cy do.ra:tnej, w centralnej sterylizacji,
w gabinecie radiolo.gii zabiegowej, w bloku poro.do.wym, w izbie po.rodo.wej,.w zakładzie lecziiiczo-wycho.wawczym, opiekuńczo.-Ieczniczym, opiekuńczo - rehabilitacyjnym, w domu małego. dziecka,
w dziale organizacji i nadzoru,
.
starszy inspektDr, inspektor bhp w stacji sanitarno-epidemiologicznej,
pielęgniarka (położna) środowiskowa w rejonie,
starszy technik (laborant) medyczny (dentystyczny, farmaceutyczny, apteczny, orto.pedyczny itp.),
starszy instruktor: higieny, oświaty zdro.wotnej, do spraw kulturalno-rekreacyjnych, terapii zajęciowei, do
spraw służb społecznych, do spraw rehabilitacji zawo.do.wej inwalidów,
starszy masażysta,
starszy ortoptysta,
starszy dyspozytor: w pogotowiu ratunko.wym, w lotnictwie sanitarnym,
pracownik socjalny,
opiekun w zakładzie: leczniczo-wychowawczym, o.piekuńczo-Ieczniczym, opiekuńczo-rehabilitacyjnym,
instruktor: terapii odwykowej i zajęcio.wej w lecznictwie psychiatrycznym i odwykowym,
technik fizjoterapii w lecznictwie psychiatrycznym,
technik (laborant) analityki medycznej, technik elektroradiologii (radiologii) w rtg i medycynie nuklearnej,
technik wambulan~ie rtg,

XII-XIII

Starsza pielęgniarka (starsza położna) nie wymieniona pod lp. 10 i 11,
starsza dietetyczka,
starsza: opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna,
pielęgniarka (położna) w: oddziale szpitalnym, domu rencistów, stacji sanitarno-epidemiolog!cznej,
oddziale (dziale) pomocy dora:tnej,
pielęgniarka (położna) środowiskowa nie wymieniona pod lp. 11,
technik (laborant) medyczny (farmaceutyczny, apteczny, ortopedyczny itp.),
higienistka szkolna,
instruktor: higieny, oświaty zdrowotnej, do spraw kulturalno-rekreacyjnych, terapii zajęciowej, do spraw
służb społecznych, do spraw rehabilitacji zawodowej inwalidów,
"
,
ortoptysta,
dyspozytor: w pogotowiu ratunkowym, w lotnictwie sanitarnym

XI-XII

-

-

11

-

-

12

-

2)

W zakładach (komórkach), w których nie ma przełożonej (oddziałowej) lub kierownika zespołu techników,
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X-XI

-

Starszy statystyk medyczny,
pielęgniarka (położna) nie wymieniona pod lp. 11 i 12,
asystentka pielęgniarska,
higienistka szpitalna,

14

-

Starsza sekretarka medyczna,
statystyk medyczny,
higienistka stomatologiczna,
dezynfektor, sanitariusz szpitalny: w oddziale psychiatrycznym, w pogotowiu ratunkowym,
starsza pomoc laboratoryjna

15

-

Starsza rejestratorka medyczna,
wykwalifikowana pomoc dentystyczna,

16

-

17

-

masażysta,

opiekunka dziecięca,
dietetyczka,
kontroler sanitarny,
preparator

IX-X

VIII- IX

młodsza pielęgniarka,

Wzyuczona pielęgniarka ,
sekretarka medyczna,
sanitariusz szpitalny,
starsza salowa: w oddziale psychiatrycznym, w
-leczniczym, opiekuńczo-rehabilitacyjnym,
pomoc laboratóryjna

zakładzie:

leczniczo-wychowawczym,

opiekuńczo-

Rejestratorka medyczna,
pomoc dentystyczna,
przyuczeni : dietetyczka, masażysta, laborant, kontroler sanitarny, dezynfektor i inni nie wymienieni pod lp.
15 i 17,
sanitariusz (noszowy),
gipsiarz,
starsza salowa,
salowa: w oddziale psychiatrycznym, w zakładzie: leczniczo-wychowawczym, opiekuńczo-leczniczym,
opieku ńczo- rehabi Iitacyj nym,
zabiegowy balneologiczny,
fasowaczka w. aptece,
sterylizator

VI-VII

Przyuczona rejestratorka medyczna,
salowa,
kąpielowa,

łazienkowa

II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni

administracyjni
Kategoria
zaszeregowania

Stanowisko

Lp.

2
-

Dyrektor zakładu powyżej 800 pracowników,
dyrektor Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia

-

zastępca

zakładu do 800 pracowników,
dyrektora Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia

3

-

Zastępca

dyrektora

zakładu powyżej

4

-

Zastępca

dyrektora

zakładu

5

-

2

VII-VIII

Dyrektor

3
XXI-XXII
XX-XXI

XIX-XX
XVI II-XIX 3 )

800 pracowników

XVIII-XIX
XVII-XVII 13 )

do 800 pracowników

Dyrektor zakładu: leczniczo-wychowawczego, opiekuńczo-leczniczego, opiekuńczo-rehabilitacyjnego
500 'miejsc

XVIII-XIX

powyżej

6

-

3)

zakładu: leczniczo-wychowawczego, opiekuńczo - leczniczego,
1 20 do 500 miejsc,
księgowy w zakładzie powyżej 800 pracowników

Dyrektor
powyżej
główny

Stosuje się wówczas, gdy zastępca dyrektora ma średnie wykształcenie.

opiekuńczo-rehabilitacyjnego ,

XVII-XVIII

Poz. 496
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3

2

1
7

-

Główny księgowy

8

-

Zastępca głównego księgowego

w

zakładzie

XVI- XVII

do 800 pracowników

XV- XVI

-

w zakładzie powyżej 800 pracowników,
dyrektor zakładu leczniczo-wychowawczego, opiekuńczo-leczniczego, opiekuńczo-rehabilitacyjnego do
120 miejsc,
zastępca dyrektora zakładu leczniczo-wychowawczego, opiekuńczo-leczniczego , opiekuńczo-rehabilitacyjnego,
główny księgowy zakładu leczniczo-wychowawczego, opiekuńczo-Ieczn iczego, opiekuńczo-reha bilitacyjnego powyżej 120 miejsc,
radca prawny,
główny specjalista

-

Dyrektor (kierownik) profilaktycznego domu zdrowia,
księgowy zakładu leczniczo-wychowawczego, opiekuńczo-leczniczego,
bilitacyjnego do 120 miejsc,
zastępca głównego księgowego w zakładzie do 800 pracowników,
kierownik: zakładu sanitarnego, żłobka, ośrodka adaptacyjnego,
kierownik gospodarstwa pomocniczego powyżej 40 pracowników,
kierownik działu

XIV-XV

główny

-

Kierownik jednostki organizacyjnej nie wymienionej pod lp. 9,
dyrektora _(kierownika) profilaktycznego domu zdrowia,
kierownik samodzielnej sekcji,
kierownik zespołu warsztatów technicznych,
starszy specjalista

XIII-XIV

11

-

Główny księgowy nie wymieniony pod lp. 6-9,
kierownik zespołu magazynów,
kierownik sekcji,
specjalista,
starszy: rewident zakładowy, mistrz,
zakładowy inspektor bhp,
inspektor ochrony przeciwpożarowej

XII-XIII

12

-

Zastępca głównego księgowego

13

-

Rewident zakładowy,
starszy: inspektor, księgowy, kasjer, magazynier,
intendent

X-XI

14

-

Magazynier, kasjer, księgowy, inspektor,
instruktor terapii pracą

I X-X

15

-

Kierownik: kancelarii, świetlicy,
starszy: referent, bibliotekarz

VII 1--':"'1 X

16

-

Referent.
bibliotekarz,
archiwista,
sekretarka

VI-VIII

17

-

Telefonistka

VI- VII

18

-

Starsza maszynistka

VIII- IX

-

maszynistka

VII-VIII

-

9

10

.

opiekuńczo-reha-

zastępca

kierownik: warsztatu, magazynu,
mistrz

III. Pracownicy gospodarczy i

1. Pracownicy

obsługi

nie wymieniony pod lp. 8 i 9,
stołówki, pralni, składnicy zaopatrzenia, kuchni, szwalni,

XI-XII

obsługi

technicznej

Lp.

Stanowisko

Kategoria
zaszeregowania

1

2

3

1

-

-

Konserwator urządzeń: elektrycznych, teleelektrycznych, chłodniczych, automatyki i aparatury kontrolno -pomiarowej, aparatury medycznej, instalacji gazów medycznych,
mistrz w zawodzie technicznym,
mistrz brygady, palaczy i pomocników i innych

XI-XII
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2

3

2

-

Konserwator urządzeń nie wymienionych pod lp. 1,
palacz kotłów parowych i wodnych powyżej 100°C

X-XI

3

-

Rzemieślnik w zawodzie technicznym: hydraulik, ślusarz, tokarz, frezer, spawacz, elektromechanik itp.
pomocnik palacza kotłów wymienionych pod lp. 2,
palacz kotłów nie wymienionych pod lp. 2

IX-X

4

-

Laborant w kotłowni,
aparaturowy uzdatniania wody

5

-

Palacz pieców spalania odpadów organicznych i

6

-

Robotnik nawęglania i odżużlania,
pomocnik palacza nie wymieniony pod lp. 3

7

-

Kierowca wózka akumulatorowego

VIII-IX

2. Pracownicy gospodarczy i pozostali pracownicy

pozostałości

pooperacyjnych

VII-VIII
VI-VII

V-VI
obsługi

1

-

Mistrz w zawodzie

2

-

Szef kuchni,
rolnik hodowca zwierząt,
ogrodnik,
murarz, malarz, stolarz, blacharz, tleniarz, dekarz, krawiec itp.

3

-

Operator oczyszczalni

4

-

Kucharz,
praczka,
konwojent

5

-

Szwaczka,
prasowaczka

6

-

Pracownik produkcji
pomoc kuchenna

7

-

Robotnik gospodarczy

8

-

Starszy: dozorca,

9

-

Dozorca, strażnik, portier, woźny,
ryjnego, sprzątaczka

10

-

Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu

XI-XII

ścieków

IX-X

VIII-IX

i chlorowni

VII-VIII

VI-VII

roślinnej

i

zwierzęcej,

V-VI

IV-V

strażnik,

IV-V

portier
dźwigowy,

szatniarz, powielaczowy, goniec, zmywaczka szkła laborato-

III-IV

I-III
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 28 listopada 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

wymagań

kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych
stanowiskach pracy.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 października
1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej
gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434,
z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r.
Nr 11, poz. 67, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 35, poz. 192 oraz
z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej z dnia 26 października 1989 r. w sprawie wymagań
kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy (Dz. U. Nr 58, poz. 347) wprowadza się
następujące zmiany:

1 w ust. 1 wyrazy "w zakładach pomocy
i" zastępuje się wyrazami "w zakładach
leczniczo-wychowawczych, w zakładach opiekuńczo
-leczniczych i w zakładach opiekuńczo-rehabilitacyj
nych oraz",
2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1)

użyte w §
społecznej

§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. P. Mierzewski

