
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 października 1995 r. Nr 123 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

595 - z dnia 10 października 1995 r. z mieniające rozpo rządzenie w sprawie niektórych obo-
wiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia . 2769 

596 - z dnia 10 października 1995 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyj-
nych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmia-
ny organizacyjne w 1995 r. 2770 

597 - z dnia 17 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu 
wydawa nia powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia 
i zakończenia ich wydawania 2774 

598 - z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Antymonopolowemu 2774 

599 z dnia 17 paźdz i e rnika 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne 
u posażenie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej 
i Państwowej Straży Pożarn ej . 2775 

600 - z dn ia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia 
i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych 
i urzędów konsularnych 2776 

595 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 października 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych 
w zakładach służby zdrowia. 

Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy zarządza sięi 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 
grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków 
i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach 
służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 325, z 1990 r. Nr 55, 
poz. 387, z 1991 r. Nr 59, poz. 294, z 1992 r. Nr 20, poz. 
79 i z 1994 r. Nr 31, poz. 112) po § 15 dodaje się § 15a 
w brzmieniu: 

,,§ 15a. 1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej mo
że kwaterować zatrudnio nych pracowni
ków w hotelach pracowniczych, 
a w przypadku braku miejsc w hotelach 
pracowniczych - w kwaterach prywat
nych. 

2. Pracownicy, których miejsce ~a mieszka 
nia uniemożliwia codzienne dojazdy do 
pracy, zajmujący lokale, o których mo
wa w ust. 1, ponoszą opłaty za zakwa
terowanie w wysokości nie mniejszej 
niż 1/3 pełnych kosztów miejsca hotelo
wego lub miejsca w kwaterze prywat
nej. 

3. Pozostałą część kosztów pokrywa za
kład pracy w formie zapłaty za usługi 
świadczącemu usługi hotelarskie." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 12 maja 1995 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 




