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11) § 16 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 16. Przepisy § 2 i 3 nie dotyczą wykazanego w ewi
dencji księgowej jednostek na dzień 31 grudnia 

1992 r. stanu środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w'życie z dniem 1 stycznia 
1993 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 29 grudnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez 
. młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. 

Na podstawie art. 206 § 3 pkt 1 i § 4 Kodeksu pracy 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki 
zawodu i przyuczenia do wykonywania oKreślonych prac 
przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy (Dz. 
U. Nr 51, poz. 335, z 1982 r. Nr 17, poz. 130, z 1988 r. Nr 32, 
poz. 237 i z 1990 r. Nr 56, poz. 332) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. Rzemieślniczy zakład pracy może przyjąć w celu 

przygotowania zawodowego młodocianych pra
cowników w liczbie odpowiadającej liczbie stano
wisk pracy. Zatrudnienie młodocianych w celu 
nauki zawodu odbywa się w porozumieniu z właś
ciwym terenowo lub branżowo cechem.", 

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Rzemieślniczy zakład pracy zatrudniający młodo

cianego w celu nauki zawodu: 
1) kieruje go w celu dokształcania: 

a) do szkoły zasadniczej prowadzonej przez 
kuratora oświaty lub 

b) do szkoły zasadniczej prowadzonej przez 
organizację rzemieślniczą za zgodą kuratora 
oświaty, lub 

c) do organizacji rzemieślniczej przygotowują
cej młodocianych w zakresie teoretycznej 

nauki zawodu w celu złożenia egzaminu 
czeladniczego przed komisją egzaminacyjną 
izby rzemieślniczej, 

2) może, za zgodą właściwego cechu. samodziel
nie organizować dokształcanie w zakresie nauki 
teoretycznej zawodu w celu przygotowania 
młodocianego do złożenia egzaminu czeladni
czego przed komiSją egzaminacyjną izby rzemie
ślniczej.", 

3) w § 21: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Ustala się następujący stosunek procentowy 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1: 
1) w pierwszym roku nauki od 4 do 9%, 

. 2) w drugim roku nauki od 5 do 12%, 
3) w trzecim roku nauki od 6 do 15%.", 

b) w ust. 3 wyrazy ,,15%" zastępuje się wyrazami "od 
6 do 15%", 

4) w § 22 wyrazy ,,9%" zastępuje się wyrazami "od 4 do 
90/0", . 

5) w § 7 ust. 1, w § 11, w § 17 ust. 3 i w § 20 ust. 1 wyrazy 
"Centralny Związek Rzemiosła" zastępuje się wyrazami 
"Związek Rzemiosła Polskiego". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1993 r. 

Minister Pracy i Polityki ~ocjalnej: J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 23 grudnia 1992 r. 

w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsi,biorstwa państwowego 
"Polskie Koleje Państwowe", rodzajów dokumentacji medycznej I sposobu prowadzenia oraz szczegółowych 

warunków jej udost,pniania w tych zakładach. 

Na podstawie art. 18 ust. 7 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 

91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 316) zarządza się, co 
następuje: 
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§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do zakładów 
opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie 
Koleje Państwowe", zwanego dalej "PKP". 

2. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej PKP, zwane 
dalej "zakładami opieki zdrowotnej", tworzy i znosi Dyrektor 
Generalny PKP, w drodze zarządzenia wewnętrznego, na 
wniosek Naczelnego Dyrektora Kolejowej Służby Zdrowia. 

§ 2. Dyrektor Generalny PKP nadaje statuty zakładom 
opieki zdrowotnej. 

§ 3. Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawują, 
w zakresie ustalonym przepisami o przedsiębiorstwie państ
wowym "Polskie Koleje Państwowe": 

1) Dyrektor Generalny PKP za pośrednictwem Naczelnego 
Dyrektora Kolejowej Służby Zdrowia - w stosunku do 
zakładów opieki zdrowotnej podporządkowanych bez
pośrednio Dyrekcji Generalnej PKP, 

2) naczelni dyrektorzy , okręgów kolei państwowych 

- w stosunku do pozostałych zakładów opieki zdrowo
tnej. 

§ 4. 1. Kontrolę zakładów opieki zdrowotnej wykonują 
organy wymienione w § 3, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szcze
gólności: 

1) realizację zadań z zakresu opieki, a zwłaszcza dostępno
ści i jakości świadczeń zdrowotnych, 

2) prawidłowość gospodarowania mieniem zakładów, 

3) współdziałanie z innymi zakładami opieki zdrowotnej. 

3, Czynności kontrolne polegające na obserwowaniu 
działań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników kole
jowej służby zdrowia, wykonujących zawody medyczne. 

4. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli, 
o której mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

§ 5. W zakładach opieki zdrowotnej przeprowadza się 
postępowanie konkursowe przy obsadzaniu stanowisk: 

1) kierownika zakładu opieki zdrowotnej, a w przypadku 
gdy kierownikiem nie jest lekarz - także zastępcy 
kierownika do spraw lecznictwa, 

2) ordynatorów oddziałów, 

3) naczelnych i przełożonych pielęgniarek zakładu oraz 
pielęgniarek oddziałowych. 

§ 6. 1. Konkursy na stanowiska, o których mowa 
w § 5 pkt 1, organizują organy określone w § 3. 

2. Konkursy na stanowiska, o których mowa w § 5 
pkt 2 i 3, organizują kierownicy zakładów opieki zdro
wotnej. 

§ 7. 1. Do trybu przeprowadzania konkursów, o których 
mowa w § 6, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządze
nia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 
1992 r. w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych za
kładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje 
w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu 
(Dz. U. Nr 22, poz. 96 i Nr 91, poz. 459) - z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3. 

2. Członkowie komisji konkursowych, wykonujący za
wody medyczne, powoływani są spośród osób zatrudnio
nych w kolejowej służbie zdrowia. Przepis ten nie narusza art. 
4 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 i z 1990 r. Nr 20, poz. 120) 
i art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 
178). 

3. Jeżeli w wyniku powtórnego konkursu komisja rów
nież nie wyłoni kandydata, uprawniony organ powołuje na 
stanowisko objęte konkursem osobę spełniającą wymogi 
kwalifikacyjne. 

§ 8. 1. Zakład opieki zdrowotnej prowadzi, przechowu
je i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach okreś
lonych w przepisach ogólnie obowiązujących inne zakłady 
opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust.·2. 

2. Odrębnie prowadzi się następującą dokumentację 
medyczną pracowników PKP: 

1) skierowania na badanie wstępne (kontrolne), 

2) skierowania na badanie okresowe, 

3) świadectwa stanu zdrowia pracownika. 

§ 9. Zakłady służby zdrowia należące w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia do kolejowej służby zdrowia stają się 
zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów roz
porządzenia. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: Z. Jaworski 
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Informacja o możliwości zakupu wydawnictw 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że w sprzedaży znajdują się następujące wydawnictwa: 
1. Skorowidz przepisów prawnych 1918--:-1992, obejmujący obowiązujące akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim 

według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1992 r. Cena 1 egzemplarza 90.000 zł. 
2. Taryfa celna importowa, stanowiąca załącznik m 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary 

przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 67, poz. 288). Cena 1 egzemplarza 75.000 zł. 
3. Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz z uzupełnieniami (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, 

poz. 42, 46,47 i 48) . Cena 1 egzemplarza 21.700 zł. 
4. Załączniki EJ, E4, F5 i F6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej 

w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 214). Cena 1 egzemplarza 192 zł + koszty przesyłki 1.000 zł. . 
5. Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzona w Moskwie dnia 14 października 1987 r. (Dz. 

U. z 1989 r. Nr 39, poz. 212). Cena 1 egzemplarza 64 zł + koszty przesyłki 1.000 zł . 
6. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378). Cena 1 egzemplarza 160 zł + koszty 
przesyłki 1.000 zł. 

7. Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i Nowym Jorku w dniu 3 marca 
1980 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 93). Cena 1 egzemplarza 128 zł + koszty przesyłki 1.000 zł. 

8. Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 63, 
poz. 370). Cena 1 egzemplarza 1.020 zł + koszty przesyłki 1.000 zł. 

9. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr74, poz. 439). Cena 1 egzemplarza 
2.040 zł + koS?ty przesyłki 1.000 zł. 

10. Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 
82, poz. 474). Cena 1 egzemplarza 3.520 zł + koszty przesyłki 1.000 zł. 

11 . Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtollie 
dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112). Cena 1 egzemplarza 5.280 zł + koszty przesyłki 1.000 zł. 

12. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 19 grudnia 1991 r. (załącznik do Monitora Polskiego z 1992 r. Nr 4, poz. 20). Cena 1 egzemplarza 52.000 zł. 

13. Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą 
i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. sporządzona w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 17, poz. 69) Cena 1 egzemplarza 23.500 zł. 

Wszyscy zainteresowani tymi wydawnictwami proszeni są o dokonanie wpłaty na konto bankowe Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w BPH w Krakowie, XVI O/W-wa, m 320010-1717~139.11 i podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy. 

Ponadto wyżej wymienione wydawnictwa można nabywać w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 
Nakład wydawnictw jest ograniczony. • • • 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje że wydane zostało "Godło Rzeczypospolitej Polskiej", ustalone ustawą z dnia 

9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60) w formacie 33,5 x 47 cm. 
Cena 1 egzemplarza 1.500 zł. 
Sprzedaż godła prowadzą punkty sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 
"Godło" w oryginalnych opakowaniach po 200 egzemplarzy można nabyć bezpośrednio (za gotówkę) w Wydziale Wydawnictw URM, 00-979 

Warszawa, ul. Powsińska 69/71 lub po dokonaniu wpłaty na konto Wydziału Wydawnictw w BPH w Krakowie, XVI O/W-wa, 
m 320010-1717 -139.11. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 
w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, Al. Szucha 2/4 (tel. 29-61-73) -egzemplarze bieżące oraz z lat 1987-1992, 
- w księgarni sądowej (gmach Sądów, Al. Solidarności 127, tel. 20-03-71 w . 377), w księgarni im. St. Zeromskiego, Al. Solidarności 119 (tel. 20-46-28) 

- egzemplarze bieżące oraz z roku 1992, w księgarni Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Zurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) 
- egzemplarze bieżące oraz z roku 1992, Domu Wydawniczym ABC, ul. Zamenhofa 1 (tel. 31-01-58), Księgarni Bankowej "Afiks", Al. Solidarności 83/89, 
Księgarni "Elinex" - gmach Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, (tel. 694-47-69), salonie "Manager" w Warszawie (ul. Wspólna 69), 
w MinistetStwie Przemysłu i Handlu (ul. Wspólna 4); 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1992: 
- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41), Bielsku-Białej (ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. 

Jagiellońska 3), Krakowie - Księgarnia "I nteresik" (ul. Basztowa 22), Krośnie (ul. Bieszczadzka 1 ), Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), 
Radomiu (ul. Zeromskiego 53), Sieradzu (pl. Wojewódzki 3), Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6), Suwałkach (ul. Noniewicza 10), Tarnobrzegu (ul. 
Mickiewicza 7) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); , 

- .w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1), Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie 4), Częstochowie (ul. DąbrOWSkiego 23/25), Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku (ul. Gen. Świerczewskiego 30), Gdyni (pl. Konstytucji 5), 
Gliwicach (ul. Powstańców Warszawy 23), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56), Kaliszu (al. Wolności 13a), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach 
(ul. Jana Pawła II 9), Krakowie - Księgarnia "Interesik" (ul. Przy Rondzie 7), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 43 i Obrońców Pokoju 1), Łodzi (pl. 
DąbrOWSkiego 5), Nowym Sączu (ul. Pijarska 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2). Poznaniu (ul. Młyńska 1 a), Radomiu (ul. Piłsudskiego 10), 
Rzeszowie (pl. Śreniawitów 3), Świdnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 12/14), Wrocławiu (ul. 
Energetyczna 4 i ul. Sądowa 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1); 

- w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Vega" sp. z 0.0. w Bydgoszczy (ul. Stary Port 5), Spółce Cywilnej "Infolex" w Cieszynie (ul. Stalmacha 7), 
w Biurze Rachunkowo-Podatkowym w Koszalinie (ul. Chopina 7), Prywatnej Firmie Gospodarczej "Boom" w Koszalinie (ul. Waryńskiego 7 - budynek Sądu 
Wojewódzkiego), w księgarni "Interesik" w Krakowie (ul. Krowoderskich Zuchów 2), Księgarence "Eureka" w Krakowie (ul. Wadowicka 12), 
w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "Regis" - Sklep "Kleks" - Olsztyn (ul. Okopowa), w Zakładzie Usług Biurowych "ZUBIK" w Pile (al. 
Niepodległości 2), w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Płocku, (ul. Kościuszki 6), w punkcie Informacyjno-Kolportażowym w Poznaniu (ul. Galileusza 
3), w firmie "Drukan" w Pruszkowie (ul. Jasna 2), w Agencji "STA-HA" w Słupsku (ul. Norwida 1 O/50), w spółce cywilnej "Mawi-Consulting" w Szczecinie 
(\II. Ogińskiego 15), w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym ,.ANDREW-TAG" - księgarnia we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 1); filie 
........ księgarnie Domu Wydawniczego ABC: Gdynia (ul Świętojańska 68), Łódź (pl. Wolności 10/12), Opole (pl. Wolności 7/8). 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamó~ienia .w Wydziala Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 6Sj71, 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11. 
00-979 Warszawa. P-1. niezwłocznie po otrzymaniu ,następnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 
. ! 
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