
Na podstawie art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokoÊci oraz
szczegó∏owych zasad przyznawania i wyp∏acania na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szko∏ach prowadzonych przez
organy administracji rzàdowej (Dz. U. Nr 56, poz. 585)
w § 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielowi, posiadajàcemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrud-

nionemu w wymiarze nie ni˝szym ni˝ po∏owa
obowiàzujàcego wymiaru zaj´ç w szkole pro-
wadzonej przez organ administracji rzàdowej,
po∏o˝onej na terenach wiejskich oraz w mia-
stach liczàcych do 5 000 mieszkaƒców, przys∏u-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uza-
le˝niony od stanu rodzinnego, zwany dalej
„dodatkiem”, wyp∏acany co miesiàc w wyso-
koÊci: 

1) dla 1 osoby — 49,00 z∏, 

2) dla 2 osób — 65,00 z∏, 

3) dla 3 osób — 82,00 z∏, 

4) dla 4 i wi´cej osób — 98,00 z∏.”; 

2) uchyla si´ ust. 2.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2004 r. 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki
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z dnia 16 grudnia 2004 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad przyznawania 
i wyp∏acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach 

prowadzonych przez organy administracji rzàdowej 

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 18 oraz
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 16 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastoso-

wanie do drobiu i jaj wyl´gowych (Dz. U. Nr 219,
poz. 2225) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Drób i jaja wyl´gowe podczas przewozu do
miejsca przeznaczenia powinny byç zaopa-
trzone w Êwiadectwo zdrowia, którego wzór
jest okreÊlony w rozporzàdzeniu Komisji
(WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
dotyczàcym przyj´cia zharmonizowanego
wzoru Êwiadectwa i sprawozdania z kontro-
li zwiàzanych z wewnàtrzwspólnotowym
handlem zwierz´tami i produktami pocho-
dzenia zwierz´cego (Dz. Urz. WE L 94
z 31.03.2004).”;

2) uchyla si´ za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. S. Kowalczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie
do drobiu i jaj wyl´gowych2)

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wykonujà postano-
wienia rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia
30 marca 2004 r. dotyczàcego przyj´cia zharmonizowane-
go wzoru Êwiadectwa i sprawozdania z kontroli zwiàza-
nych z wewnàtrzwspólnotowym handlem zwierz´tami
i produktami pochodzenia zwierz´cego (Dz. Urz. WE L 94
z 31.03.2004).


