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wej B, czyli dzia∏ki ewid. nr 957/10 do punktu nr 19 zlokalizowanego jako pó∏nocno-zachodni naro˝nik dzia∏ki
ewid. nr 957/10, a nast´pnie skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim, biegnàc wzd∏u˝ granicy dzia∏ki do
punktu nr 20, stanowiàcego po∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki ewid. nr 899/6 po∏o˝onej w obr´bie Machów.
Granica dzielàca dzia∏k´ nr 899 na dzia∏ki nr 899/6 i
nr 899/4, oznaczona jako punkty nr 20 i 21, stanowi
w tym miejscu po∏àczenie cz´Êci wschodniej terenu
KiZPS ( Kopalnie i Zak∏ady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu) z cz´Êcià zachodnià terenu Kopalni Machów. Nast´pnie granica biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim zachodnià stronà drogi o numerach ewidencyjnych 899/4, 902 w obr´bie Machów
i 137/1 w obr´bie Nagnajów, o ∏àcznej d∏ugoÊci 325
m, do punktu nr 22. Z punktu nr 22 granica skr´ca w kierunku zachodnim, biegnàc mi´dzy dzia∏kami ewid.
nr 500/2 i 502 do bramy wejÊciowej Kopalni Machów,
gdzie za∏amanie to oznaczone jest punktem nr 23, nast´pnie dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 24,
który stanowi naro˝nik ogrodzenia magazynu depozytowego. Z punktu nr 24 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim na d∏ugoÊci 350 m do punktu
nr 25, który znajduje si´ na pó∏nocnej cz´Êci drogi
oznaczonej numerem ewidencyjnym 505. Z punktu
nr 25 przez punkty nr 26, 27 biegnie do punktu nr 28,
które ograniczajà drog´ dojazdowà o numerze ewidencyjnym 505. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu nr 44 i dalej wzd∏u˝
zachodnich kraw´dzi granic dzia∏ek nr 500/4 i 500/6 do
punktu nr 45. Nast´pnie granica biegnie w kierunku
pó∏nocnym przez punkty nr 46 i 47 do punktu nr 48, któ-

Poz. 833 i 834

ry po∏o˝ony jest na po∏udniowej kraw´dzi drogi wewnàtrzzak∏adowej biegnàcej na wyrobisko kopalni, nast´pnie do punktu nr 33 i dalej do punktu nr 33a, który
to punkt jest punktem za∏amania granicy w kierunku
wschodnim, od którego rozpocz´to opis.
Obr´b Machów, ark. map nr 10, 11, obr´b Nagnajów, ark. mapy nr 5, obr´b Chmielów, ark. map
nr 4, 8
Granica biegnie od punktu nr 34, po∏o˝onego na po∏udniowej kraw´dzi drogi B, w kierunku wschodnim
pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 957/25, 957/26 i 957/28 i dochodzi do punktu nr 35, który jest pó∏nocno-wschodnim
naro˝nikiem dzia∏ki nr 957/30. Nast´pnie biegnie w kierunku po∏udniowym, wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 957/30 do punktu nr 36. Od tego punktu biegnie przez
dzia∏k´ nr 957/31 w kierunku wschodnim do punktu nr
37, który jest zlokalizowany w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 957/31. Nast´pnie biegnie w kierunku po∏udniowym przez punkty nr 38 i 39 do punktu nr
40, który le˝y na pó∏nocnej kraw´dzi drogi C, i dalej biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr 14/60, 14/57, 14/56 i 14/55 do punktu nr 41,
który stanowi po∏udniowo-zachodni naro˝nik dzia∏ki
nr 14/55. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku
pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 14/55
i dalej wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 957/24, i za∏amujàc si´ w punkcie nr 42 biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 957/24. Nast´pnie dochodzi do granicy obr´bów Chmielów i Nagnajów i dalej biegnie w kierunku zachodnim przez
dzia∏k´ nr 277/48 do punktu nr 43, od którego biegnie
w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 34, od którego rozpocz´to opis.

834
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wynagrodzenia i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom polskich
placówek dyplomatycznych i urz´dów konsularnych.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19,
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182,
z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88,
poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254
i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r.
Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 483
i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 66,
poz. 787) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom polskich placówek dyplo-

matycznych i urz´dów konsularnych (Dz. U. Nr 71,
poz. 307 i Nr 119, poz. 519, z 1992 r. Nr 64, poz. 323
i Nr 101, poz. 505, z 1994 r. Nr 18, poz. 64, z 1995 r. Nr 31,
poz. 158 i Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 56, poz. 252,
z 1997 r. Nr 44, poz. 275, z 1998 r. Nr 76, poz. 500 oraz
z 1999 r. Nr 88, poz. 982) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do
obywateli polskich skierowanych do pracy
w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz´dach konsularnych, sta∏ych
przedstawicielstwach przy organizacjach
mi´dzynarodowych, instytutach polskich,
zwanych dalej «placówkami».
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2. Do innych obywateli polskich zatrudnionych w placówkach na podstawie umowy
o prac´ stosuje si´ przepisy § 3 i 17 oraz odpowiednio przepis § 20 rozporzàdzenia.
3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowiednio do obywateli polskich skierowanych do pracy w stacjach naukowych Polskiej Akademii Nauk za granicà.”;
2) w § 2 skreÊla si´ ust. 2;
3) w § 3:
a) w ust. 2 wyrazy „ustalajà Ministrowie Spraw Zagranicznych oraz Wspó∏pracy Gospodarczej
z Zagranicà w porozumieniu z Ministrem Pracy
i Polityki Socjalnej” zast´puje si´ wyrazami
„ustalajà minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych oraz minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw pracy”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wynagrodzenie bazowe wynosi 800 USD.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
oraz minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw pracy mogà podwy˝szyç lub obni˝yç wynagrodzenie walutowe, je˝eli uzasadnia to wartoÊç waluty miejscowej w stosunku do dolara USA.”;
4) w § 6 w ust. 2 po wyrazie „Wynagrodzenie” dodaje si´ wyraz „walutowe”;
5) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownikowi skierowanemu do pracy
w placówce poza wynagrodzeniem walutowym przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 1a,
walutowy dodatek rodzinny, zwany dalej
«dodatkiem rodzinnym», na przebywajàcych
z nim za granicà:
1) ma∏˝onka — je˝eli spe∏nia jeden z nast´pujàcych warunków:
a) wychowuje choçby jedno dziecko
w wieku do 8 lat lub sprawuje opiek´
nad dzieckiem, na które przys∏uguje walutowy dodatek piel´gnacyjny, o którym
mowa w § 9a,
b) ukoƒczy∏a 50 lat — kobieta lub ukoƒczy∏ 65 lat — m´˝czyzna,
c) jest niepe∏nosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
2) dziecko:
a) do ukoƒczenia 16 roku ˝ycia, a je˝eli
kszta∏ci si´ w szkole polskiej przy placówce bàdê w szkole zagranicznej — do
czasu ukoƒczenia nauki, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia 20 roku ˝ycia; je˝eli ukoƒczenie 20 roku ˝ycia przypada
na ostatni lub przedostatni rok nauki
w szkole, dodatek rodzinny przys∏uguje
odpowiednio do zakoƒczenia bie˝àcego
lub nast´pnego roku szkolnego,
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b) bez wzgl´du na wiek, gdy jest niepe∏nosprawne w stopniu znacznym lub
umiarkowanym, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç ta powsta∏a w wieku uprawniajàcym do otrzymywania dodatku rodzinnego.”,
b) w ust. 1a wyraz „Dodatek” zast´puje si´ wyrazami „Dodatek rodzinny”,
c) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Dodatek rodzinny na dziecko kszta∏càce si´
w szkole przys∏uguje równie˝ za okres wakacji mi´dzy poszczególnymi latami szkolnymi oraz za okres okolicznoÊciowych
przerw w nauce w ciàgu roku szkolnego.”,
d) w ust. 2 wyraz „Dodatek” zast´puje si´ wyrazami „Dodatek rodzinny”,
e) w ust. 3 wyraz „dodatek” zast´puje si´ wyrazami „dodatek rodzinny”;
6) w § 9:
a) w ust. 1 wyrazy „Dodatek, o którym mowa w § 8
ust. 1,” zast´puje si´ wyrazami „Dodatek rodzinny”,
b) w ust. 2 wyraz „Dodatek” zast´puje si´ wyrazami „Dodatek rodzinny”;
7) w § 9a w ust. 1:
a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „dodatku, o którym
mowa w § 8 ust. 1,” zast´puje si´ wyrazami „dodatku rodzinnego,”
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dziecko w wieku powy˝ej 16 lat o stwierdzonym umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç ta powsta∏a w wieku uprawniajàcym do dodatku
rodzinnego,”
c) w pkt 3 wyrazy „je˝eli sà inwalidami I grupy” zast´puje si´ wyrazami „je˝eli sà niepe∏nosprawni
w stopniu znacznym”;
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Pracownikowi skierowanemu do pracy
w placówce przydziela si´ nieodp∏atnie
w paƒstwie wykonywania pracy lokal
mieszkalny wraz z niezb´dnym umeblowaniem i wyposa˝eniem odpowiednio do
zajmowanego stanowiska i liczby przenoszàcych si´ z nim cz∏onków rodziny, odpowiednio do standardów przyj´tych dla
kraju urz´dowania.
2. Normatywna powierzchnia u˝ytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:
1) dla pracownika samotnego — do
75 m2,
2) dla pracownika z 1 lub 2 cz∏onkami rodziny — do 90 m2,
3) dla pracownika z 3 cz∏onkami rodziny —
do 110 m2,
4) dla pracownika z 4 cz∏onkami rodziny —
do 130 m2,
5) dla pracownika z wi´cej ni˝ 4 cz∏onkami
rodziny — dodatkowo do 20 m2 dla ka˝dego nast´pnego cz∏onka rodziny.
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3. Za cz∏onków rodziny, o których mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ ma∏˝onka oraz dzieci
pozostajàce na utrzymaniu pracownika.
4. Do powierzchni normatywnej nie wlicza
si´ pomieszczeƒ reprezentacyjnych, u˝ytkowanych w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà.
5. W przypadku gdy pracownikowi zosta∏
przydzielony, na jego pisemny wniosek,
lokal mieszkalny o ponadnormatywnej powierzchni, pracownik zwraca placówce
ró˝nic´ za ponadnormatywnà powierzchni´ najmowanego lokalu proporcjonalnie
do zajmowanej powierzchni.
6. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach pracownikowi mo˝na przydzieliç lokal mieszkalny o powierzchni przekraczajàcej normatywy, o których mowa
w ust. 2.”;
9) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Pracownikowi skierowanemu do pracy
w placówce pokrywa si´ z bud˝etu placówki, stosownie do normatywów mieszkaniowych okreÊlonych w § 11 ust. 2 i 4,
koszty nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
1) ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji lokalu mieszkalnego,
2) zaopatrzenia w zimnà i ciep∏à wod´,
3) oÊwietlenia korytarzy, klatek schodowych oraz utrzymania urzàdzeƒ, pomieszczeƒ i otoczenia budynków przeznaczonych do wspólnego u˝ytkowania
lokatorów, zbiorczych anten telewizyjnych i abonamentu telewizji kablowej
znajdujàcej si´ w budynku mieszkalnym, korzystania z wind, wywozu Êmieci, a tak˝e innych Êwiadczeƒ i op∏at wynikajàcych z miejscowych warunków
i zwyczajów — je˝eli jest zobowiàzany
do ich ponoszenia,
4) zainstalowania, przeniesienia, utrzymania linii, op∏at sta∏ych i konserwacji jednego stacjonarnego aparatu telefonicznego standardowego (bez dodatkowego wyposa˝enia) w lokalu mieszkalnym
pracownika skierowanego do pracy
w placówce zamieszka∏ego poza siedzibà placówki oraz analogiczne koszty
jednego aparatu telefonicznego wewn´trznego z wyjÊciem do sieci miejskiej w lokalu mieszkalnym pracownika
zamieszka∏ego na terenie placówki.
2. Zastrze˝one w umowie najmu lokalu
mieszkalnego wynaj´tego na potrzeby
pracownika skierowanego do pracy w placówce zabezpieczenie finansowe dla wynajmujàcego jest op∏acane z bud˝etu placówki.”;
10) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Pracownik skierowany do pracy w placówce
mo˝e korzystaç z cz´Êci reprezentacyjnej
przydzielonego mu lokalu mieszkalnego
równie˝ do celów prywatnych, za zrycza∏to-
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wanà odp∏atnoÊcià w wysokoÊci 20% kosztów eksploatacyjnych cz´Êci reprezentacyjnej.”;

11) po § 13 dodaje si´ § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Pracownikowi skierowanemu do pracy
w placówce, w celu pokrycia kosztów s∏u˝bowych rozmów prowadzonych z aparatu
telefonicznego w lokalu mieszkalnym,
mo˝na przyznaç rycza∏t do wysokoÊci 30
USD miesi´cznie lub równowartoÊç tej
kwoty w walucie miejscowej.”;
12) w § 14:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) pokrywa si´ koszty przejazdu w podró˝y
przesiedleniowej pracownika i ka˝dego przenoszàcego si´ z nim cz∏onka rodziny, niezale˝nie od terminu ich faktycznego przesiedlenia, na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju,
2) wyp∏aca si´ rycza∏t w wysokoÊci 1,5 diety na
pracownika i ka˝dego przenoszàcego si´
z nim cz∏onka rodziny — je˝eli podró˝ trwa
poni˝ej 24 godzin; przy podró˝y trwajàcej
powy˝ej 24 godzin wyp∏aca si´ trzy diety na
osob´,”
b) w ust. 3 wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych”
zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do
spraw zagranicznych”;
13) w § 15 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazach
„w z∏otych” dodaje si´ wyrazy „przed wyjazdem
na placówk´”;
14) w § 17 w ust. 4 wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy
do spraw zagranicznych”;
15) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownikowi skierowanemu do pracy w placówce i cz∏onkom jego rodziny przebywajàcym
z nim na placówce pokrywa si´ koszty przejazdu z placówki do miejsca sta∏ego zamieszkania
na urlop wypoczynkowy i z powrotem raz na
2 lata pracy, z tym ˝e nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 18 miesi´cy pracy w placówce. Koszty przejazdu pokrywa si´ ponownie po ka˝dych nast´pnych 2 latach pracy w placówce, jednak˝e
nie w roku, w którym nast´puje odwo∏anie pracownika z placówki.”;
16) w § 19:
a) w zdaniu wst´pnym po wyrazie „Pracownikowi”
dodaje si´ wyrazy „skierowanemu do pracy
w placówce”,
b) w pkt 2 po wyrazie „przesiedleniowej” dodaje
si´ wyrazy „po up∏ywie jednego roku od przesiedlenia”;
17) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. Wynagrodzenie pracownika skierowanego do pracy w placówce, korzystajàcego
po powrocie do kraju z urlopu wypoczyn-
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kowego, do którego naby∏ prawo w okresie zatrudnienia w placówce, ustala si´
w z∏otych, stosujàc nast´pujàcà skal´ procentowà w stosunku do czterokrotnoÊci
kwoty bazowej ustalanej w ustawie bud˝etowej dla cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej:
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19) w § 22 po wyrazie „Pracownikowi” dodaje si´ wyrazy „skierowanemu do pracy w placówce”;

3) obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych
zleconych przez WHO, miejscowà lub krajowà s∏u˝b´ zdrowia — w 100%,
4) rehabilitacji zaleconej przez lekarza, w tym
fizykoterapii, elektroterapii, kinezyterapii,
gimnastyki korekcyjnej u dzieci i m∏odzie˝y do 18 roku ˝ycia — w 50%,
5) leczenia cukrzycy (wizyty lekarskie, analizy, lekarstwa, testy, wstrzykiwacze) —
w 100%,
6) leczenia stomatologicznego, zachowawczego i profilaktycznego — w 70%,
7) chirurgii stomatologicznej, ekstrakcji z´bów, badania rentgenowskiego z´bów —
w 100%,
8) porad z zakresu protetyki, protez dentystycznych, nie cz´Êciej ni˝ jeden raz na
pi´ç lat, aparatów ortodontycznych dla
dzieci i m∏odzie˝y do 18 roku ˝ycia i Êrodków pomocniczych — w 50%,
9) zakupu leków na zlecenie lekarza —
w 70%, a w paƒstwach i obszarach o szczególnie trudnych warunkach klimatycznych
i bytowych wymienionych w wykazie stanowiàcym za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia — w 100%,
10) zakupu skrzykawek i igie∏ jednorazowych
oraz materia∏ów opatrunkowych zaleconych przez lekarza — w 100%,
11) zakupu szkie∏ okularowych (korekcyjnych,
szkie∏ dwuogniskowych, standardowych
soczewek kontaktowych), zleconych przez
lekarza okulist´ lub optyka, nie cz´Êciej
jednak ni˝ raz na 2 lata i tylko w przypadku zmiany ich mocy — w 50% kosztów
zwyk∏ych szkie∏ korekcyjnych; w przypadku dzieci i m∏odzie˝y do 18 roku ˝ycia,
w razie pogorszenia si´ wady wzroku, dopuszcza si´ zwrot kosztów szkie∏ cz´Êciej,
w zale˝noÊci od wniosku lekarza.”,
c) w ust. 3 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) korzystajà bez uzasadnienia z drogich procedur medycznych, mimo dost´pu do taƒszych
procedur medycznych.”,
d) skreÊla si´ ust. 5;

20) w § 23:
a) w ust. 1 po wyrazie „Pracownikowi” dodaje si´
wyrazy „skierowanemu do pracy w placówce”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zwrotowi, o ile nie przekraczajà równowartoÊci 1 000 EURO, podlegajà koszty:
1) pobytu i leczenia w szpitalu lub w innym
zak∏adzie leczniczym, porodów, porad
i badaƒ lekarskich oraz zabiegów leczniczych (z wyjàtkiem kosztów pobytu i leczenia w sanatorium lub uzdrowisku oraz porad i zabiegów z zakresu kosmetyki) —
w 100%,
2) badaƒ dodatkowych zaleconych przez lekarza, a zw∏aszcza: analiz laboratoryjnych,
badaƒ rentgenowskich, USG — w 100%,

21) po § 23 dodaje si´ § 23a w brzmieniu:
„§ 23a. 1. Pracownikowi skierowanemu do pracy
w placówce i cz∏onkom jego rodziny
przys∏uguje zwrot kosztów, o których
mowa w § 23 ust. 2, przekraczajàcych
równowartoÊç 1 000 EURO oraz zwrot
kosztów za przyjazd pracownika placówki lub cz∏onka jego rodziny na leczenie do
kraju, za uprzednià zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych bàdê
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki wobec osób skierowanych na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki. Nie dotyczy to przypadków,
gdy ze wzgl´du na stan zdrowia pracownika konieczna jest natychmiastowa interwencja lekarska w szpitalu.

Grupa
zaszeregowania
w placówce

Procent
czterokrotnoÊci
kwoty bazowej
ustalanej
w ustawie
bud˝etowej dla
cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej

I

100

II

85

III

75

IV

70

V

60

VI

55

VII

50

VIII

45

IX

40

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do ustalenia
ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop wypoczynkowy, do którego pracownik naby∏
prawo w okresie zatrudnienia w placówce.”;
18) w § 21:
a) w ust. 1 po wyrazie „Pracownikowi” dodaje si´
wyrazy „skierowanemu do pracy w placówce”,
b) w ust. 2 po wyrazie „ponadobowiàzkowe” dodaje si´ wyrazy „j´zykowe kursy dokszta∏cajàce,”;
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2. W przypadku leczenia szpitalnego lub porodu za granicà zwraca si´ koszt pobytu
i leczenia w szpitalu lub w innym zak∏adzie leczniczym o przeci´tnym poziomie
kosztów leczenia i standardzie w paƒstwie przyjmujàcym. Osobiste wydatki
chorego ponoszone podczas pobytu
w szpitalu nie podlegajà zwrotowi.
3. W uzasadnionych przypadkach kierownik placówki mo˝e wyraziç zgod´ na wyp∏acenie pracownikowi zaliczki do wysokoÊci 50% przewidywanych kosztów leczenia.
4. Zwrot kosztów leczenia nast´puje na
podstawie dokumentów potwierdzajàcych wydatkowane Êrodki.”;
22) w § 24:
a) w ust. 1 wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych
lub Minister Wspó∏pracy Gospodarczej z Zagranicà” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych lub minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracownikom skierowanym do pracy w paƒstwach i obszarach o szczególnie trudnych
warunkach klimatycznych i bytowych i tych,
w których wyst´puje szczególne zagro˝enie
chorobami tropikalnymi, oraz cz∏onkom ich
rodzin zobowiàzanym do poddania si´ kontrolnym badaniom lekarskim przys∏ugujà nast´pujàce Êwiadczenia:
1) zwrot kosztów przejazdu w obie strony na
zasadach okreÊlonych w przepisach
w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci

Poz. 834

nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju,
2) udzielenie zwolnienia od pracy w placówce w wymiarze do 12 dni roboczych. Za
czas zwolnienia od pracy pracownikowi
przys∏uguje wynagrodzenie jak za urlop
wypoczynkowy. Pracownikowi wykorzystujàcemu urlop wypoczynkowy w kraju
zwolnienie od pracy w celu przeprowadzenia obowiàzkowych kontrolnych badaƒ lekarskich przys∏uguje tylko ∏àcznie z urlopem wypoczynkowym.”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zwrot kosztów przejazdu nie przys∏uguje
w roku, w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w kraju, i w roku odwo∏ania z placówki.”;
23) w § 24a wyrazy „urz´dów paƒstwowych” zast´puje si´ wyrazami „urz´dów administracji rzàdowej”;
24) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;
25) dodaje si´ za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2000 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 3 lit. b), który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 maja 2000 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 8 sierpnia 2000 r. (poz. 834)

Za∏àcznik nr 1

TABELA STANOWISK I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK
Lp.

Stanowisko (tytu∏)

Grupa
zaszeregowania

1

2

3

1

ambasador nadzwyczajny i pe∏nomocny,
minister pe∏nomocny,
radca—minister pe∏nomocny,
konsul generalny—minister pe∏nomocny,
radca handlowy—minister pe∏nomocny

Ia—Id

radca,
radca handlowy,
konsul generalny,
radca ekonomiczny,
radca finansowy,
attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy,
dyrektor instytutu polskiego,
dyrektor stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk,
delegat ministra

IIa—IId

2

Dziennik Ustaw Nr 71
1
3

4

5

6

7
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3

I sekretarz,
konsul,
attaché handlowy,
attaché ekonomiczny,
attaché finansowy,
attaché techniczny,
szef misji,
zast´pca attaché wojskowego,
wicedyrektor instytutu polskiego,
zast´pca dyrektora stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk,
g∏ówny ksi´gowy

IIIa—IIId

II sekretarz,
wicekonsul,
zast´pca attaché handlowego,
zast´pca attaché ekonomicznego,
zast´pca attaché finansowego,
zast´pca attaché technicznego,
zast´pca szefa misji,
ekspert

IVa—IVd

III sekretarz,
agent konsularny,
attaché,
attaché konsularny,
kierownik dzia∏u,
starszy handlowiec,
ksi´gowy,
rzeczoznawca

Va—Vd

sekretarz,
archiwista,
sekretarz konsularny,
starszy referent,
sekretarz kierownika placówki,
kierownik kancelarii,
t∏umacz,
handlowiec,
radiooperator,
technik,
monter obs∏ugi technicznej

VIa—VId

referent,
kasjer,
sekretarka,
kancelista,
intendent,
starsza maszynistka,
kierowca-intendent (mechanik)

VIIa—VIId

maszynistka,
informator,
telefonistka,
recepcjonistka,
rzemieÊlnik,
magazynier,
kierowca

VIIIa—VIIId

woêny,
wartownik,
dozorca,
sprzàtaczka,
ogrodnik

IXa—IXb
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Poz. 834 i 835
Za∏àcznik nr 2

WYKAZ PA¡STW I OBSZARÓW O SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH I BYTOWYCH
1. Afganistan
2. Algieria
3. Angola
4. Arabia Saudyjska
5. Armenia
6. Azerbejd˝an
7. Bangladesz
8. Birma (Zwiàzek Myanmar)
9. Boliwia
10. Brazylia
11. Egipt
12. Ekwador
13. Etiopia
14. Filipiny
15. Ghana
16. Gruzja
17. Gwinea
18. Indie
19. Indonezja
20. Irak
21. Iran
22. Jemen
23. Kambod˝a
24. Kamerun
25. Kazachstan
26. Kenia
27. Kolumbia
28. Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
29. Koreaƒska Republika Ludowo-Demokratyczna
30. Kostaryka
31. Kuba
32. Kuwejt
33. Kirgistan
34. Laos
35. Liberia
36. Libia

37. Malezja
38. Mali
39. Meksyk
40. Mongolia
41. Mozambik
42. Nepal
43. Niger
44. Nigeria
45. Nikaragua
46. Pakistan
47. Panama
48. Peru
49. Senegal
50. Singapur
51. Sri Lanka
52. Sudan
53. Tajlandia
54. Tanzania
55. Turkmenistan
56. Uganda
57. Uzbekistan
58. Wenezuela
59. Wietnam
60. Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej
61. Zambia
62. Zimbabwe
63. Zjednoczone Emiraty Arabskie
64. Miasto Tajpej
65. Miasto Hongkong
66. Miasto Kanton
67. Miasto Kijów (Ukraina)
68. Miasto Irkuck (Rosja)
69. Miasto Nowosybirsk (Rosja)
70. Miasto Ufa (Rosja)
71. Miasto W∏adywostok (Rosja)

835
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 18 sierpnia 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupe∏niajàcych oraz wysokoÊci
odp∏atnoÊci za leki uzupe∏niajàce.
Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144,
poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439,
Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72,
poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu
B
B

Rp.
Rp.

Cetolol
Cetolol

leków podstawowych i uzupe∏niajàcych oraz wysokoÊci
odp∏atnoÊci za leki uzupe∏niajàce (Dz. U. Nr 156,
poz. 1029 oraz z 1999 r. Nr 53, poz. 568, Nr 70,
poz. 794 i Nr 108, poz. 1230) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
A. W za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia „Wykaz leków
podstawowych”:
1) pod lp. 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy:
tabl. powl. 200 mg
tabl. powl. 400 mg

40 tabl. powl.
30 tabl. powl.

