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2, \Iv skład dowództwa odclzialu wchouzi dowódca 00-
dzia1u, oficerowie zmianowi oraz personel ,pomocniczy. 

, § 9. 1. Na czele oddzia!u stoi dowódca oddziału, powo· .-
ływany i odwolywany przez komendanta straży. 

2. Dowódca oddziału bezpośrednio podlega komendan
towi straży, odpowiada on za gotowość bojową i dyscyplinę 
oddziału oraz za stan sprzętu, uzbrojenia i urządzell sta
nowiących techniczne wyposażenie oddzja!u. 

3. Do obowiązków dowódcy należy w szczególności: 

1) (kierowanie pracami oddzia łu, , 
2) dowodzenie jednostkami taktycznymi w akcjach ratow- , 

nłczych, , 
3) regulowanie toku slużby i podziałuczyn.ności pomiędzy 

pracowjjlików oddziału, 
4) fachowe przygotowanie kadr oddziału, ' 

5) zapewnienie sprawności działania oddzi.alu, ' 
6) realizowanie zildań w 'zllkresie zapobiegilnia pożarom, 

--~--~----------------------------

7) zapewnienie warunk6wbezpieczeństwa i higieny pracy 
w oddziale. 

Tok zajęć i służba wewn~trzna. 
§ 10. 1. Tok zajęć służbowych w straży w ramach obo

wiązującego systemu pelnienia słL!żby liniowej określają 

wewm;trzne przepisy sluzhowe straży. 
2. W celu 'zapewnienia porządku i dyscypliny w straży 

' organizuje się służbę wewnętrzną ,na zasadach określonych 
wewnętrznymi prze'pisami służbowymi "traiy. Organami sluż· 
by we'wnęlrznej, zależnie ocl potrzeb, są: ofi cer, podoficer 
służbowy i strażak służbowy. Tokpelnienia sl.u żby i obo
wiązki organów służby wewnętrznej reguluje kon:encliHJ t 
straży. 

§ 11. Szczególowy rozkład dnia, zakres czynności na 
poszczególnych stanowiskach pracy oraz kolejność wyjazdów 
jednostek taktycznych do akcji nitowniczych ustala komen
dant strai:y (dowódca oddziału). 
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w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania lub cofania dodatkowego wynagrodzenia miesh:cznego; lekanom 
i lekarzom dentystom za pracę w lecznictwie otwart-yffi, w sfiłcjach sanitarno-epidemiologicznych i Vlstilcjach 

krwiodawstwa. 

Na podstawie § 10 ust. 5 i 6 rozp.orządzenia Rady Mini
strów z dnia 27 maja 1966 L W sprawie uposaże'nia lekarzy, 
lekazzy dentystów OTaz inrlych pracownikó:v z wyższym wy
kształceniem, zatrudn ionych w zakładach społecznych slużby 
zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 12'2) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Warunkiem pobierania dodatkowe.go wyn~grodzenia 
miesięcznego za pracę w lecz nictwie otwartym bąd.ź w sta
cjach so'nitarno-epidemiologicznych lub w stacjach krwio-

" tlil wstvia w wysokości określonej w § 10 ust. 1 i 3 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966r. w sprawie upo
sażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz inn)ich pra'cowników 
z wyższym ,wyksztc!.lceniui1, zatrudnionych w za!dadach spo
łecznych siużby zdrowia (uz. U. Nr 20, poz. 122), jest należy
te wykonywanie ,przez lekarza (lekarza dentystę) jego obo
wiqzków. 

§ 2. 1. Dodatkowe wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 1. 
może być cofnięte lub obniżone na okres od 1 uo 3 miesię

, cI', jeżeli lekarz (lekarz dentysta) nc;rusza swoje ob.owiqzki, 
określone w regulaminie pracy, a zwlaszcza: 

1) opuszcza pracę bez usprawiedliwienia, 
2) nie przestrzega ustalonego czasu pracy, 
3) nie wykonuje na odpowiednim poziomie swoich zadań 

_z zakresu zapobiegania, rozpoznawania :i leczenia, a po
nadto w odniesieniu do lekarzy ,zatrudnionych w sL3cjach 
sanitarno-epidemiologicznych - jeżeli nie_ wykonuje na
leżycie obowic;zków wynikających z obowiązujący.ch 

przepisów o szczegółowym zakresie działania stacji sa
nitarno-epidemiologicznych oraz obowią::kach ich pra
cowników, 

4} nawsz,a ptzepfsy 'o orzck<:.niu o czasowej niezdoln:ości do 
pracy, , 

S) uchyla się od brania udziału w szkoleniu mającym na ce
lu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

6) nie dopełnia obowiązku należytego prowadzenia doku
mentacji lekarskiej, 

7} nie dope!niaobowiązku wykonywania fachowego nadzo
ru i nadzoru nad orzecznictwem (w odniesieniu GO le~ 

, karza lub lekarza dentysty zajmującego stanowisko kie
rownicze). 
2.,' Wobec lekarza (:ekarza denl ysty). który dopuścił się 

naruszenia określo,n ego w ust. 1 po raz pierwszy, s tosuje się 

co najwyi,e j obniżenie dodatkowego wyna;;ro<lzenia miesięcz
nego o 50G/o na okres jednego miesiąca, a w razie powtórne
go nawszenia obowiązków w okres ie s z eściu miesięcy -
cofnięcie dodatkowego wynagrodzenia miesięczneg,o co naj
mniej na okres jednego miesiąca. 

§ 3. L O cofnięciu lub obniżeniu dodatkoweqo wynagro. 
dzenia miesięcznego decyduje - z własnej inicjatywy lub na 
wniosek organu określonego w § 4 ust. 1 - organ, który za
warł z lekarzem (!ekarzem d'e,ntystą) UmO\'Iię o pracę, po' uzy
skaniu pisemnej opinii rady zakładowej bądź delegata związ

kowego. 
2. Przed rozsirzygni.ęciem sprawy, o które j mowa w ust. 1, 

należy wezwać lekarza (lekarza dentystę) do złożenia pisem-
nego wyjaśnienia na stawiane mu zarzuty. _ 

3. Nie należy podejmować rozstrzygnięć dotyczących 

cofnięcia lub obniżenia doch Ilw.'ego wynagrodzenia mie
sięczne~lo po upływie jednego miesiąca od dnia uzyskania 
wiadomości o okoliczności uzasadniającej cofnięc ie lub obni
żenie tego wynagrodzenia. 

4. O co~nięciu lub obniżeniu dodatkowego wY>lagrodze
nia miesięc7.nego należy po'",,' iadomić Ieki.uza (lek,,:-w den
tystę) na piśmie z podaniem przyczyny masadniaj'l,c8J CO!lJię 

cie lub obniżenie dodatlYowego wynagrod7enia, 

§ 4. 1. , Z wnioskiem o cofnięcie lub obniżenie dodatko
wego wynagrodzenIa miesięcznego może wystąpić: 

-.:. orgi"n sprawujący nadzór nad organem, który zawarł 
z lekarzem ulnowę o pracę, .. , 
kierownik zakładu .spolecznego s-l-użbyzclrowia spra
wującego nadzór fachowy nad zakładem, w którym 
lekarz jest zatrudniony, 
właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeil Społecznych
w wypadkach uzasadnionych konkretnymi faktami na
ruszania przez lekarza (lekarza dentystę) przepisów 
o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy. 

2. Wnioski, o którvch mowa VI ust. 1~ powinny być 
szczegółowo rozpatrywa~e ~rzy U\vzględnieniu OCEny calo
kształtu pracy zawodo'Nej lekarza (lekar.za dentysty), a zwła
szcza jego stosunku do chorych i przestrzegania ustalonego 
czasu pracy. 

§ 5. 1. Lekarz (lekarz dentysta) w C:ąUll 14 dni od dnia 
doręczenia mu powiu.domienia o cofnięciu lub ob-niźeniu do-

, ; 
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datkowego wynagrodzenia miesięcznego może w drodze od
walania zwróc ić s i ę o zmianę ' rozstrzygnięcia w tym zakre
sie , z zachowaniem dr og i s łużbowej, do kiero\vnika wydziału 
zdrowia i op~ek i s p ołecznej prezydium właściwej rady naro
dowej stopnia wojewódzkiego, a lekarz (lekarz dentysta) za
trudni on y w zakładzie kolejowe j s łużby zdrowia do kierow
nika jednostki nadrzędne j na,d or;ganem kolejowej służby 
zdrowia, który r ozslrzyunął sprawę· 

2. Kierownik wydz iału zdrowia i opieki społecznej prezy
dium rady narodowej stopnia wojewódzk'iego (kierow!1ik jed-

nostki nadrzędnej nad organem kolejowej służby 'zdrowia) nie 
póżniej niż w ciągu 30 dni od dnia odwolania, w którym .Ie- . 
karz (lekarz, dentys ta) zwr6ci! się o zmiimę roz')trzygn~ęcia 

zgodnie z ust. 1. roż:;trzyga co do cofnięcia lub obniżenia do
datk owego wynagrodzenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii 
zarządu okręgowq:o Związku Zawodowego Pracowników 
Służby Zdrowia (zarzędu okręgu Związku Zawodowe go Pra
cownikó w Kol ejowych). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej: J. Sz la chclski 

I 
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ZA]łZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 14 sierpnia 1967 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Zitsad obliCzania stażu pracy niek.tórych pracowników słuiby zdrowia. 
' . . 

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 1 ustawy i. dnia 28 paż
dziernika H'48 , r. o zakładach spo1ecznych służby zdrowia 
i planowej gosp odarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1S48 r. 
Nr 55, pcz.434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1S51 L Nr 1, 
poz. 2 i z 1!?55 r. Nr 11,. poz. 67) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 
i w związku z § 32 pk t 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnią 27 maja 1966 r-. w sprawie uposażenia średniego per
son el u meclycz.nego (Dz. U. Nr 20, poz. 124) zarządza się, 
co następuje: " 

§ 1. VI § 4 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łeczn e j z dnia 14 grudnia lS61 r. w sprawie zasad obliczania 
stażu pracy niek tórych pracowników służby zdrowia (Moni
tor Polski z 1962 r. Nr 1, poz. 1) dodaje się nowy ust. 11 
w brzmieniu: - ' 

,,11. osobom zatrudnionym na stanowi:,ku -wykwalifiko
,wanej p·omocy dentystycZ1l8j: 
1) w c ałości - okresy wykonywania w zakładach 

spolecznych s;uż.by zdrow,ia lub zakładach po-

mocy spolecznej zawodu pielęqniarki, po~ożnej. 

technika n~dyczneg o lub asystenlk.i pie:ęgniar-
l, ' . ' s .. le] , ~ 

2) okresy ziJtruclnienia w zakłC'.dach spolecznych ' 
służby zdrov"ia lub zakładach 'pomocy spolecznej 
na stanowisku pomocy dentystycznej : 
a) w tałości- pod warGnkiem pos Lad ania pel

nego wykształceni'a ogólnokszta1cącego, 
b) z odliczeniem 2 lat - poci warunkiem p03ia- , 

dan ia , wykształcenia na poziomi-e szkoly 
p.odstawowej". 

§ 2. Zarządzen ie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1S68 L, Z tym że _ poszc zególne zakłady 'pracy m09ą s tosować 
przepisy tego zaJ:.Ządzenia z mocą / od dnia 1 li pc::: ISo7 L, 

' jeżeli związane z tym skutki finansowe znajdują pokrycie 
w przewidzianym fundus"zll płac. 

, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. J. Rulkievlicl 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PLAC 

z dnia 2 września 1967~ r. . 

zmielliaj<:ce zarz~dzenie w sprawieokreślel'ia przypadkównłe stanowiących przes7)wdy rlo pobierania dodatków sIle
cj'dnych przez pracowników nauki i pracowników dydak tycznych. 

Na podstawie art. 107 ustawy' z dnia 5 listopada' 1958 r. 
o szkolniqwie wyższym (Dz. U. z lS65 r : Nr 16, p()~. 114). 
a rt. 1::9 ustawy z onia ,17 lutego 1960 ... r. o Polskiej Akademii 
Nauk (Dz. U. z 1~'65 L Nr 17, poz. 119), art. 8 ust. 2 ustawy 
? dnia 4 lutego 1949 L o uposażeniu pracowników państwo
wydi (Dz. U. Nr 7, poz. 39) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia 
R~dy Ministrów z dnia 13 wrze~nia Hl61. ~. w sprawie upo
śvżenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii 
Nauk i jej placówek nęukowych (Dz. U. Nr 43, pez. 225) 
w porozumieniu z Ministrami: Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego, Wultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Spo~ecznej, Obrony 
l'\arodowej, Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki oraz Sekretarzem Naukowym Polskiej ' 
Akademii Nauk zarządza s ię , co następuje: 

§ 1. W § \ 1 zarząd zenia Przewodnicząceg.o Komitetu 
Pracy i Płac z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie określenia 
przypadków nie stiimowiących przeszkody do pobierania 
d oda tków specji'tinych ' przez pracownil,ów nauki i pracowni
ków dydaktycznych (Monitor Polski z l S62r. Nr 13, poz. -55, 

Nr 42, poi. 198 i Nr 69 poz .. 323, z 1r63 r . Nr 11, poz. 61. 
z 1966 r. Nr 29, poz. 156 oraz z 1%7 r. Nr 36, pez. 172) 
dodaje siC') pkt 10, 11 i 12 w brzmieniu: ' 

- ,,10) Z wyboru fuuk'cji sekretarza i zastępcy sekretarza Rady 
Glównej Szkolnictwa Vvyższego oraz sekretarza i Z3-

stępcy _ sekretarza Rady Głównej Szkolnictwa Artystycz
nego; 

11) będących nauczycie lami wychowania fi zycznego szkoly 
wyższej - żajęć szkoleniowych w sekcjach sportowych 
Akac1emickiego Związku Sportowego'· w ~vymiarze n:e 
p'rzekrćlczającym B, godzin tygodniowo; 

12) pracy do ' wysoko~:ci pół etatu w społecznych organiza
cjach\vychow1'!nia fizycżnc]o i sportu na star..owisl{u 
t renera pod warunkiem, że nie pobieraj ,! w y,nagroc1z'e
nia z tytułu wykonywania innych-dodatkow"ych, stałych 
zajęć zarobkowych". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglcszenia 
z mocą od dnia 1 września 1967 L ' 

Przewodr..iczący Komitetu Pracy i Plac: A. Bl/ISki 
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