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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 lipca 1995 r. 

w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 
1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, 
poz. 223) zarządza się, co następuje : 

żywca klasy I, według której będzie realizowany interwencyj
ny skup trzody chlewnej w okresie do dnia 15 sierpnia 
1995 r. 

§ 1. Zatwierdza się propozycję Rady Agencji Rynku § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
Rolnego dotyczącą wysokości ceny minimalnej - 2,35 zł/kg nia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 6 lipca 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 
408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591 ) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. 
U. Nr 55, poz. 273, z 1993 r. Nr 41, poz. 190, z 1994 r. Nr 21, 
poz. 75, Nr 69, poz. 303 i Nr 125, poz. 614 oraz z 1995 r. Nr 8, 
poz. 42) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Odrębne wynagrodzenie przysługuje za wykony
wanie zadań poza czasem pracy wynikającym 
z umowy o pracę, z wyjątkiem zadań określonych 
w części I lp. 5, 6, 6a i 21-23 załącznika nr 4 do 
rozporządzenia. Za wykonywanie tych zadań w ra 
mach czasu pracy przysługuje odrębne wynagro
dzenie.", 

2) w § 11: 

a) ust. 1 otr~ymuje brzmi~_nie: 

,,1 . Za każdą godzinę pełnienia dyżuru zakładowego 
przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysoko
ści stawki godzinowej nie niższej niż wynikająca 
z wynagrodzenia zasadniczego pracownika.", 

b) dodaje się ust. 1 a w brzmieniu : 

,,1 a. Za każdą godzinę pełnienia dyżuru zakładowe
go w porze nocnej przysługuje dodatek w wy
sokości 20% stawki godzinowej ustalonej na 
podstawie ust. 1.", 

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządze
nia, 

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządze
nia, 

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I dodaje się 
lp. 6 w brzmieniu: 

6. Zastępczy n i pielęgniarki (położnej) od-
działowej do 20% 
Zastępca kierownika zespołu techników 
medycznych 

6) w załączniku nr 4 do rozporządzen i a: 

a) w części I pod lp. 6a w rubryce 2 skreśla się wyrazy 
"zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy", 

b) w części II : 

- skreśla się ust. 4, 

- ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Wynagrodzenie określone pod lp. 6 może być 
przyznane lekarzowi stomatologowi wyko
nującemu zadania planowej opieki stomato
logicznej, zatrudnionemu w poradni stoma
tologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także w innych poradniach stomatologicz
nych, pod warunkiem sprawowania udoku
mentowanej planowej opieki nad dziećmi 




