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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 20 marca 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy w stosunku do żołnierzy rezerwy 
zwolnionych z czynnej służby wojskowej. 

Na podstawie art. 121 ust. 2, w związku z art. 164 
ust. 1 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 
i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, 
poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, 
poz. 31 i Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. O terminie zwolnienia z czynnej służby woj
skowej żołnierza, o którym mowa wart. 121 ust. 1 usta
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, 
poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, 
poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 28, poz. 153), do
wódca jednostki wojskowej, na wniosek żołnierza, za
wiadamia na piśmie, nie póżniej niż na 30 dni przed tym 
terminem, właściwy rejonowy urząd pracy. 

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, po
daje się: 

1) dane osobowe żołnierza: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) adres zamieszkania, 

2) informacje o wykształceniu oraz o kwalifikacjach 
zawodowych uzyskanych w czasie pełnienia czyn
nej służby wojskowej, 

3) informacje o oczekiwaniach żołnierza co do rodza
ju pracy, przyuczenia do zawodu lub przekwalifiko
wania się. 

§ 2. 1. Na podstawie informacji zawartych w zawia
domieniu, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz w karcie 
rejestracyjnej rejonowy urząd pracy przedstawia żoł
nierzowi rezerwy zwolnionemu z czynnej służby woj
skowej propozycje odpowiedniego zatrudnienia, wy
konywania prac interwencyjnych, robót publicznych 
lub szkolenia - na zasadzie pierwszeństwa. 

2. Rejonowy urząd pracy wyodrębnia w ewidencji 
osól:) bezrobotnych oraz poszukujących pracy karty re
jestracyjne żołnierzy rezerwy zwolnionych z czynnej 
służby wojskowej. 

§ 3. 1. Przepisy rozporządzenia, z wyjątkiem § 1, 
mają odpowiednie zastosowanie do osób zwolnionych 
po odbyciu zasadniczej służby w obronie cywilnej lub 
służby zastępczej. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą zawiado
mić właściwy rejonowy urząd pracy o zwolnieniu z od
bywania służby na 30 dni przed terminem jej zakończe
nia. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Poli
tyki Socjalnej z dnia 19 listopada 1993 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad prowadzenia pośred
nictwa pracy w stosunku do żołnierzy zwolnionych 
z czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 114, poz. 508). 

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

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 25 lutego 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych szkół medycznych 
oraz przechodzenia z nich do innych typów szkół. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa
ty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie warun
ków przyjmowania uczniów do publicznych szkół me
dycznych oraz przechodzenia z nich do innych typów 
szkół (Dz. U. Nr 41, poz. 189) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 
"w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do publicznych szkół medycznych oraz 
przechodzenia z nich do innych typów szkół", 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej lub 
na semestr pierwszy w szkole medycznej jest: 
1) w przypadku liceum (technikum) - ukoń

czenie szkoły podstawowej publicznej lub 
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niepublicznej o uprawnieniach szkoły pu
blicznej. 

2) w przypadku medycznego studium zawo
dowego kształcącego w zawodach pielę
gniarki i położnej - posiadanie świadec
twa dojrzałości, 

3) w przypadku medycznego studium zawo
dowego kształcącego w innych zawodach 
- ukończenie średniej szkoły ogólno
kształcącej publicznej lub niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej albo 
ukończenie średniej szkoły zawodowej pu
blicznej lub niepublicznej o uprawnieniach 
szkoły publicznej o kierunku zbliżonym do 
kierunku kształcenia w studium, 

4) przedłożenie zaświadczenia o stanie zdro
wia, wydanego przez lekarza publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, z określeniem 
braku przeciwwskazań do wykonywania 
zawodu, do którego przygotowuje szkoła 
medyczna, z uwzględnieniem wyników ba
dań na nosicielstwo zarazków schorzeń je
litowych." ; 

3) w § 3 w ust. 1: 
a) wyrazy "do medycznego studium zawodowe

go" zastępuje się wyrazami "na semestr pierw
szy w medycznym studium zawodowym", 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub 

rozmowy kwalifikacyjnej." ; 

4) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy 

pierwszej lub na semestr pierwszy w szkole 
wymienionej w § 3 dyrektor szkoły powołuje 
szkoln ą komisj ę rekrutacyjno-kwalifi kacyj ną, 

wyznacza jej przewodniczącego i określa za
dania członków. " ; 

5) w § 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i do
daje się pkt 4 w brzm ieniu: 
,,4) sporządza protokół postępowania kwalifika

cyjnego. " ; 

6) w § 7: 
a) w pkt 1 skreśla się lit. d). 
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmien iu: 

,,2a) z egzaminu pisemnego z chemii i egzaminu 
ustnego z chemii lub biologii w studiach 
kształcących techników farmaceutycznych:'; 

c) w pkt 3 skreśla się wyrazy "i techników fizjotera
pii", 

d) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
,,3a) z egzaminu pisemnego z biologii i fizyki 

oraz dodatkowo z testu sprawności fizycz
nej i sprawdzianu umiejętności pływania 
w studiach kształcących techników fizjote
rapii,"; 

7) § 12 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 12. Uczniowie liceów (techników) medycznych 

i medycznych studiów zawodowych mogą 
zmienić szkołę medyczną w ciągu całego ro
ku szkolnego na warunkach określonych 
w § 6 pkt 2 oraz w § 7 i 8 w przypadku przej
ścia do innej szkoły medycznej albo na wa
runkach określonych w rozporządzeniu Mi
nistra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 
1992 r. w sprawie warunków przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przecho
dzenia z jednych typów szkół do innych 
(Dz. U. Nr 42, poz. 186. i Nr 75, poz. 371 oraz 
z 1993 r. Nr 76, poz. 360) w przypadku przej
ścia do innej szkoły niz medyczna."; 

8) w § 13: 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) klasy pierwszej lub na semestr pierwszy 
w takiej szkole, gdy uczeń powraca z zagra
nicy,", 

b) w ust. 2 wyrazy "przyjęć uczniów do klas pierw
szych " zastępuje się wyrazami "rekrutacji uczniów 
do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływ ie 
14 dni od dnia og łoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. K. Kuszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 11 marca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, 
rencistom i członkom ich rodzin. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 
i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, 
z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr36, poz. 206, Nr66, poz. 390 
i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 
i Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, poz. 321, 

z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz. 516, z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 
i Nr 147, poz. 687) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, ren-


