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rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do waloryzacji 
emerytur i rent przysługujących funkcjonariuszom Służby 
Więziennej i ich rodzinom na podstawie ustawy z dnia 18 
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państ
wowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
(Dz. U. Nr 53, poz. 214, zwanej dalej "ustawą" . 

§ 2. Waloryzację przeprowadza się w razie obligatoryj
nych zmian w uposażeniu funkcjonariuszy Służby Więzien
nej pozostających w służbie, polegających na podwyższeniu 
jednego bądź kilku składników uposażenia, ustanowieniu 
nowych obligatoryjnych składników uposażenia, a także 
podwyższeniu fakultatywnych składników uposażenia sta
nowiącym bezpośrednie następstwo zmiany przepisów okre
ślających limity finansowe na ten cel. 

§ 3. 1. Waloryzacja emerytur i rent inwalidzkich polega 
na obliczeniu nowej ich wysokości poprzez pomnożenie 
kwoty emerytury lub renty przez wskaźnik waloryzacji świad
czenia. 

2. Jednocześnie z obliczeniem nowej wysokości zwalo
ryzowanej emerytury lub renty następuje ustalenie nowej 
wysokości podstawy wymiaru świadczenia przez pomnoże
nie podstawy wymiaru przez wskaźnik waloryzacji świad
czenia. 

§ 4.1. Wskaźnik waloryzacji świadczenia, określany 
procentowo z zaokr.ągleniem do setnych części procentu, 

oblicza się jako relację przeciętnego uposażenia miesięcz
nego przysługującego funkcjonariuszom po wprowadzeniu 
zmian, o których mowa w § 2, zajmującym analogicznie 
zaszeregowane stanowiska - do przeciętnego miesięcznego 
uposażenia przysługującego im przed tymi zmianami. 

2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
odrębnie dla każdej grupy analogicznie zaszeregowanych 
stanowisk. 

§ 5. 1. Stanowiskami analogicznie zaszeregowanymi 
jak stanowiska zajmowane przez funkcjonariuszy zwolnio
nych ze służby są stanowiska zaszeregowane w dniu zwol
nienia według takich samych stawek uposażenia zasad
niczego obowiązujących w Służbie Więziennej . 

2. W stosunku do funkcjonariuszy zwolnionych ze Służ
by Więziennej przed dniem wejścia w życie ustawy za 
analogicznie zaszeregowane stanowiska uważa się grupy 
stanowisk ustalone na podstawie przepisów w sprawie 
szczegółowych zasad przeliczenia uposażenia funkcjonariu 
szy Służby Więziennej dla celów rewaloryzacji emerytur 
i rent. 

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio 
do waloryzacji rent rodzinnych przysługujących na pod 
stawie ustawy, przy czym waloryzacji podlega świadczenie 
stanowiące podstawę obliczenia renty rodzinnej. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 czerwca 1994 r. 
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z dnia 6 lipca 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach 
kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej . 

Na podstawie art. 10 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. 315) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznęj z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych 
wżakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 131), 
dotychczasową treść § 8 oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 
2--4 w brzmieniu: 

,,2 ~ Kierownikiem zakładu opiekuńczo-leczniczego, leczni-
. czo-wychowawczego, rehabilitacyjno-readaptacyjnego 

oraz żłobka powinna być osoba posiadająca wykształ
cenie wyższe medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, 
teologiczne, ekonomiczne lub prawnicze i co najmniej 
pięcioletni staż pracy lub osoba posiadająca wykształ-

cenie średnie medyczne lub pedagogiczne i co najmniej 
dziesięcioletni staż pracy. 

3. Kierownikiem zakładu udzielającego wyłącznie świad 
czeń polegających na wykonywaniu praktyki pielęgniar
skiej powinna być pielęgniarka lub położna mająca 
wykształcenie wyższe pielęgniarskie i co najmniej dwu 
letni staż pracy lub mająca wykształcenie średnie medy
czne i co najmniej pięcioletni staż pracy. 

4. Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na sta
nowiskach kierowniczych w placówkach rehabilitacji 
oraz readaptacji osób uzależnionych, a także w zakładach 
lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od 
alkoholu określają odrębne przepisy." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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