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UCHWAtA Nr 138 RADY MINIS'fROW 

z dnia 28 kwietnia 1960 r. 

zmieniająca uehwałę nr ·134 z dnia 21 kwietnia 1954 T. W !Oprawie stopni l odznak służbowych, uJ)lundurowaąia oraz 
dodatl{u· za wysługę lat w resorcie Ministerstwa Kold. 

Na podstawie art. 4 i 5 dekretu z dnia 21 'kwietnia 1954 T. 

o n iektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejo
wych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 4), poz. ·187 
j . z 1958 r. Nr 44, poz. 216) Rada Ministrów uchwala, co na
stępuje : 

§ 1. W uchwale nr 184 Rady Ministrów z dnia 21 kwiet
nia 1954 r. w sprawie stopni i odznak służbowych, umunwl
wwania oraz dodatku za wysługę lat w resorcie ~1inisterstwa 

Kolei (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-39, poz. 531, z 1936- T. 

Nr 4, poz. 30 i Nr 63, pez. 747 oraz z 1958 r. Nr 60, poz. 33.5) 
§ 14 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: ,,6) Zjednoczenia Za
kładów Naprawczych Taboru Kolejowego". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo
cą od dnia 1 lipca 1960 r" 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyran.kiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 8 kwietnia 1960 f. 

\V sprawie zmian organizacyjnych w A~adcmH Medycznej im. J. Marchlewskiego w Blałymsloku. 

Na podstawie art. 15 lIstawy z dnia 5 lis-topada 19.58 r. 
o szkołach wyższych (Dz. U. Ni' 68, poz. 336) zarządza się, 

co następuje: 
§ 1. Na Wyoziale Lekarskim Akademii Medycznej im. 

J . MclTchlewskiego w Białymstoku tworzy się Katedrę Cho
rób Zakaźnych wraz z przynalezną do niej kliniką. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: R. Barański 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 12 kwietnia 1960 r. 

w sprawie wynagrodzenia dla pracowników z~k)adów społecmych służby zdrowia prowadzących s7.kolenie vi zakresie 
praktycznej nauki zawodu. 

Na podstawie § 7< ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
:z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy , le
karzy dentystów oraz innych pracowników ' z wyż:;zym I 

wykształceniem za trudnionych w zakładach społecznych 

służby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 3(6) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. 
w spr~nvie uposażenia n iektórych pracovmików slużbyzd,o

wia(Dz. U. Nr 74, poz. 379) zarządza się, cu następuje: 

§. 1. ' 1. Pracownikom zakładów spolecznych służby zdro
wia, którzy w ranTach godzin swego' normalnego zatrudnIenia 
w tych :zakładach prowadzą na zlęcenie średl'ie.i szkoly ~e
dycznej szkolenie w .zakIesie prall:tycznej nauki zawodu, 

przyznnje się za , każdą god zinę przeprowadzonego szkolenia 
wynagrodzenie w następuj.ącej wysokości: 

l) lekarzom - 2 zł, 

2) sta'rszym felczerom . felczerom, pielęgniarkom, poło·tnym 

i laborantom medycznym: 
aj jeżeli pelnią funkcj.l; kierownika grupy - 1,25 zł, 

h) w pozo stałych przypadkach - l' zł. 
2. WynaGrodzenie określone w us t. 1 wypłaca się mie

sięcznie z dolu, 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dn iem ogłoszenia 

z mocą od dnia l kwietnia 1960 r. 

Minister Zdrowia: R. Barańsld 
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PISMO' OKÓLNE Nr 52 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 27 kwietnia 1960 r. 

w sprawie organizowania narad w ministerstwach,. urzędach centr.lłnych i prezydiach rad narodowych. 

W celu usprawnienia pracy w urzędach i instytucjach 
pańslwQwych ustala si~ następujące wytyczne: 

L W ministe-rstwach, urzędach centrah.ych i prezydiach 
rad 8ilfOdowych lzwanych dalej ' "zakładami pracy '·) powin-
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