
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 października 1995 r. Nr 120 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

576 - z dnia 25 sierpn ia 1995 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych . 2729 

577 - z dnia 30 sierpnia 1995 r. o zm ian ie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
nie pełnosprawnych 2729 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW : 

578 - z dnia 3 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania 
i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych . 2730 

579 - z dnia 10 października 1995 r. zmien iające rozporządzenie w sprawie wykazu zadań pań -
stwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym 2731 

ROZPORZĄDZENIA: 

580 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 paźdz iernika 1995 r. w sprawie trybu, rodzaju i wyso-
kości udzielania nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne 2731 

581 - Ministra Łącznośc i z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie telekomunikacyjnym 2732 

582 - Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nada-
nia osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej 2736 

583 - Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 paździe rnika 1995 r. w sprawie nada-
nia osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie 2736 

576 

USTAWA 

z dnia 25 sierpnia 1995 r. 

O zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawo
dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj
nych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27) dodaje się art. 
66a w brzmieniu : 

" Art . 66a. Uchwały okręgowych zjazdów lekarzy 
weterynarii odbywanych w 1995 r. podejmowane są 

zwykłą większością głosów członków obecnych na 
zjeździe ." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wafęsa 

577 

USTAWA 

z dnia 30 sierpnia 1995 r. 

o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepelnosprawnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnia
niu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. Nr 46, poz. 201 , Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 

472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 
28, poz. 127 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 5, poz. 25) 
wprowadza się następujące zmiany: 




