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2. W razie przeniesienia obojga małżonków będą
cych strażakami , którzy w związku z przeniesieniem 
przeprowadzają s ię do tej samej m iejscowości, przy
sługuje im wyłącznie ryczałt z tytułu przen iesien ia 
w wysokości 100% jednomiesięcznego uposażen ia 
małżonka pobierającego uposażenie wyższe, po 1/2 dla 
każdego z nich. 

§ 6. W razie przeniesienia do tej samej miejscowo
ści obojga małżonków będących strażakami. należno
ści wymienione w § 2 pkt 1, pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b) wy
płaca się po 1/2 dla każdego z nich. 

§ 7. 1. Koszty określone w § 2 pkt 2 lit. a) i bl obli
cza się według kosztów naj tańszego dostępnego pu
blicznego środka transportu . 

2. Zwrotu kosztów przejazdu osób, o których mow a 
w § 2 pkt 2 lit. a) i b), dokonuje s ię wedł ug zasad okre
ślonych wart. 97a ust. 1 ustawy. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia 23 lipca 1997 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
L. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDlIWOSCI 

z dnia 19 sierpnia 1997 r. 

w spraw ie wynagrodzenia notariusza za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków 
mieszkalnych oraz w sprawie wysokości niektórych opiat sądowych. 

Na podstawie art. l l ustawy z dnia 12 października 
1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budyn
ków mieszka lnych przez przedsiębiorstwa państwowe 
(Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236 
i z 1997 r. Nr 6, poz. 32) zarządza się, co następuje: 

§ l. Wynagrodzen ie notariusza za sporządzenie ak
tu notaria lnego, któ rego przedmiotem jest umowa 
przekazania nieruchomości w trybie ustawy z dnia 
12 października 1994 r. o zasadach przekazywania za
kładowych budynków mieszkalnych przez przedsię
biorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. 
Nr 52, poz. 236 i z 1997 r. Nr 6, poz. 32), zwanej dalej 
" ustawą", wynosi 400 zl. 

§ 2. Wynagrodzen ie notariusza za sporządzenie ak
tu notarialnego umowy o zmianie umowy, o której mo
wa wart. 10 ust. 3 ustawy, wynosi 400 zl. 

§ 3. W pis stały od wn iosku o w pis w księdze wie
czystej prawa wlasności budynków i gruntów oraz pra 
wa użytkowania wieczystego, na podstawie umów, 
o których mowa w § l i § 2, wynosi łączni e 200 zł. 

§ 4. Wpis stały od pozwu, którego przedmiotem 
jest roszczenie wymienione wart. 5 ustawy, wynosi 
20 zł . 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie wysokości wy
nagrodzenia notariusza oraz wysokości wpisów sądo
wych za czynności związane z przekazywaniem zakła
dowych budynków mieszkalnych przez przedsiębior

stwa państwowe (Dz. U. Nr 17, poz. 82). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszen i a. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów 
zawodowych w średnich szkołach medycznych oraz zadań i obowiązków dyrektorów tych szkół w zakresie 

opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. 

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycz- z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz 
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, z 1997 r. Nr 28, poz. 153), 
poz. 357) zarządza się, co następuje: 3) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) Karcie Nauczycie la - rozumie s ię przez to ustawę 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357), 

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

przedmiotów zawodowych zatrudnionych w śred

nich szkołach medycznych, 
4) szkole - rozumie s ię przez to średn ie szkoły me

dyczne. 

§ 2. 1. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi 
stopień realizacji zadań okreś l onych wart. 6 Karty Na-




