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uspołecznionej, przewidywanego na kwartał poprze
dzający wypłatę tej należności, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stosownie 
do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym," 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1991 r. 

Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 11 kwietnia 1991 r. 

w ,sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki zdrowotnej oraz finan
sowania tej działalności. 

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385). 
zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Za wykonywanie przez nauczyciela akademic
kiego, o którym mowa wart. 100 ust. 1 ustawy, zadań 
należących do pracownika zakładu społecznego służby zdro
wia, zakładu rehabilitacji zawodowej inwalidów, zakładu 
leczniczo-wychowawczego, zakładu opiekuńczo-lecznicze
go lub zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego przysługuje 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości do 50% maksymal
nego uposażenia zasadniczego przewidzianego na tym sta
nowisku w przepisach odrębnych . 

2. Za pełnienie dyżurów zakładowych przez nauczyciela 
akademickiego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyna
grodzenie na zasadach określonych w przepisach obowiązu
jących pracowników medycznych zakładów społecznych 
służby zdrowia. 

3. Do nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 
1, stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie wynagrodzeń 
ryczałtowych za dodatkowe zadania wykonywane przez 
pracowników działalności podstawowej zakładów społecz
nych służby zdrowia. 

§ 2. 1. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela 
akademickiego, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynikający 
z zadań zakładu, na rzecz którego są wykonywane, określają 
w drodze porozumienia rektor szkoły wyższej oraz dyrektor 
tego zakładu. 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 
1, określa dyrektor zakładu, na rzecz którego nauczyciel 
akademicki wykonuje zadania z zakresu opieki zdrowotnej, 
w porozumieniu z rektorem szkoły wyższej zatrudniającej 
nauczyciela akademickiego. 

§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, wypłaca 
nauczycielowi akademickiemu zakład, na rzecz którego wy
konał on zadania określone w § 2. 

§ 4. Wynagrodzenia, o których mowa w § 3, finansowane są 
z limitu środków na wynagrodzenia danego zakładu. 

§ 5. 1. Za pełnienie nadzoru specjalistycznego oraz wy
konywanie zadań związanych z pełnieniem tego nadzoru na 
zasadach określonych odrębnie nauczycielowi akademic
kiemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalane na podstawie stawek zawartych w załączniku do 
rozporządzen ia . 

2. Wynagrodzenie, o którym mowctw ust. 1, wypłaca się 
nauczycielowi akademickiemu po wykonaniu powierzonych 
mu zadań w nadzorze specjalistycznym. 

3. W razie sprawowania przez nauczyciela akademickiego 
dwóch lub więcej funkcji wymienionych w załączniku do 
rozporządzenia, miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe przysłu
guje za pełnienie tylko jednej funkcji, wskazanej przez niego. 

4. Nauczycielowi akademickiemu za pełnienie funkcji 
specjalisty wojewódzkiego w więcej niż jednym województ
wie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe określone w załą
czniku do rozporządzenia przysługuje tylko w jednym woje
wództwie przez niego wskazanym. 

§ 6. Tracą moc: 
1) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

25 lipca 1984 r. w sprawie zasad finansowania wakade
miach medycznych działalności diagnostycznej, lecz
niczej i rehabilitacyjnej, prowadzonej w ramach szkoły 
(Dz. Urz. MZiOS Nr 9, poz. 52), 

2) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
21 września 1989 r. w sprawie zakresu i charakteru 
działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, 
prowadzonej przez akademie medyczne, oraz zasad 
wynagradzania za tę działalność (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, 
poz. 43 oraz z 1990 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 4, poz. 14 i 15) . 
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia z mocą od dnia 1 kwietnia 1991 r. ' 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Sidorowicz 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 
kwietnia 1991 r. (poz, 160) 

STAWKI WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ZA PEŁNIENIE NADZORU SPECJALISTYCZNEGO 

Lp. Dziedzina medycyny Funkcja Miesięczne wyna-
grodzenie ryczałtowe 

1 2 3 4 

1 anestezjologia i intensywna terapia, przewodniczący krajowego zespołu 

chirurgia ogólna, specjalistycznego 230.00G-250.000 
choroby wewnętrzne, 

zastępca przewodniczącego zespołu 195.00G-21 5.000 
pediatria i medycyna szkolna, 
położnictwo i ginekologia sekretarz medyczny i członek zespołu 160.00G-180.000 
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-
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5 
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2 3 

epidemiologia, higiena i choroby zakaźne, 
diagnostyka laboratoryjna, 
gruźlica i choroby płuc, 
kardiologia, 

przewodniczący krajowego zespołu medycyna przemysłowa, 
neurologia, specjalistycznego 
onkologia, 
ortopedia i traumatologia, 
psychiatria, zastępca przewodniczącego zespołu 
radiologia, ultrasonografia i medycyna nuklear-
na, 
rehabilitacja, 
stomatologia zachowawcza sekretarz medyczny i członek zespołu 

balneoklimatologia i medycyna fizykalna, 
chirurgia dziecięca, 
chirurgia naczyniowa, 
chirurgia stomatologiczna i szczękowa , 
dermatologia i wenerologia, 
diabetolowa, 
diagnostyka bakteriologiczna, 
farmacja, 
farmakologia kliniczna i racjonalizacja terapii, 
gastroenterolog ia, przewodn iczący krajowego zespołu 
konserwacja tkanek i narządów, specj a listycznego 
krwiodawstwo i krwiolecznictwo, 
laryngologia, 
medycyna sądowa, 
medycyna sportowa, 
medycyna wsi, 
nefrologia, 

zastępca przewodniczącego zespołu neurochirurgia, 
okulistyka, 
organizacja ochrony zdrowia, 
ortodoncja, 
patomorfologia, 
protetyka stomatologiczna, 
reumatologia, 
urologia sekretarz medyczny i członek zespołu 

alergologia, 
akupunktura, 
chirurgia plastyczna, 
kardiochirurgia, 
mecycyna morska i tropikalna, 
żywność i żywienie specjalista krajowy 

specjalista regionalny 

specjalista wojewódzki w województ-
wie: 
- ponad 1 .000.000 mieszkańców 
- od 500.001 do 1 .000.000 miesz-

kańców 
- do 500.000 mieszkańców 

sekretarz techniczny 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 26 lutego 1991 r. 
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4 

225.000-245.000 

190.000-210.000 

155.000-175.000 

220.000-240.000 

185.000-205.000 

150.000-170.000 

21 5.000-235.000 

145.000-165.000 

140.000-160.000 

135.000-155.000 
130.000-150.000 

60.000-80.000 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 marca 1990 r. 
o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym wadminis-

tracji (Dz. U. Nr 21 , poz. 126) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 17 


