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§ l. Pracownikogl z wyższym wykształceniem, o któ
rych mowa w §- 1 pkt 2 rozporządzenia Rady ' Ministrów 
z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, leka
rzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wy
kształceniem, zatrudnionych w . zakładach społecznych służ
by zdrowia (Dz. U. z 1966 r. Nr 20, poz. 122 i z 19'68 r. Nr 43, 
poz. 315): zatrudnionym w zakładach opieki zdrowotnej olwar-

tej, stacjach pogotowia ratunkowego, stacjach sanitarno-epi
demiologicznych i stacjach krwioaawstwa, przysługuje cfo
datkowe wynagrodzenie w wysokości 300 zł miesięcznie~ . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 grudnia 1968 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Kostrzewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOłECZNEJ 

.z dnia 29 listopada 1968 r. 

w sprawie kierunków studiów stanowisk uzasadnIających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem 
uposażenia według zasad i stawek lekarskich. 

Na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 maja 1966 r. w spra wie uposażenia lekarzy, leka
rzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wy
kształceniem, zatrudnionych w zakład'ach społecznych służ

by zdrowia (Dz. U'. z 1966 r. Nr 20, poz. 122 i z 19'68 r. Nr 43, 
poz. 315), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Uposażenie przewidziane w rozporządzeniu Ra
dy Ministrów z dnia 27 maja 19·66 r. w sprawie u·posażenia 
lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyż
szym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach spolecz
nychsłużby zdrowia (Dz. U. z 1966 r~ Nr 20, poz. 122 
i z 19'68 r. Nr 43, poz. 315), przysługuje magistrom farmacji 

, (prowizorom farma·cji i aptekarzom aprobowa·nym) oraz eso
bom posiadającym dyplomy (zaświadczenia) ukończenia stu
diów wyższych w zakresie nauk przyrodniczych (chemii, fi- . 
zyki, biologii, mikrobiologii, weterynarii, ichtiol,ogH itp.),. 

. zootechniki, rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, inżynierii sa
nitarnej, budownictwa mieszkanioweg'o, przemysłowego, 

okrętowego, elektrotechniki, elektroniki (radiotechniki i te
lewizji), automatyki, mechaniki precyzyj.nej, statystyki, ar
chitektury, technologii żywienia i żywności, towar·oznawstwci 
artykułów żywnościowych, psycho!ogii, socjologii, pedago
giki lub ' higieny psychicznej - jeżeli zgodnie ze swymi 
kwalifikacjami są zatrudnieni~ 

1) w zakłada·ch społecznych służby zdrowia (poza a!pteka
mi) ' na stanowiskach: 

a) zastępcy dyrektora wojewódzkiej stacji sanitarno
epidemiologicznej, 

h) starszego inspektora, inspektora, starszego instruk
tora lub instruktora, 

c) kierownika działu, oddziału. sekcji lub pracowni (la
boratorium), 

d) starszeg·o asystenta, asystenta lub mlodszego asy
stenta, 

e) kierownika komórki statystyki medycznej, 

f) psychologa. socjologa, psychotechnika, 

g) instruktora terapii zajęciowej lub kinezy terapii, 

2) w kolejowej służbie zdrowia na stanowiskach: 

a) kierown:ka działu, oddżiału, sekcji. pracowni (labo- . 
ratori um), 

b) starszego asystenta lub asystenta, 

c) starsrego inspektora sanitarneg·o lu,b inspektora sa-
rJtarnego, 

d) kierownika sekcJi statystyki medycznej, 

e) starszeg·o instruktora lub instruktora, 

f) psychologa, psychotechnika i psychofizjologa, 

g) instruktora terapii zajędowej. 

2. Fakt zajmowania stanowiska zgodnie z kwalifikacja
mi posiadanymi przez pracownika stwierdza kierownik za
kładu pracy w porozumieniu .z radą zakładową związku za
wodoweg·o. 

3. W razie zatrudnienia pracownika z wyższym wy~ 

kształceniem, którego kierunek studiów lub stanowisko nie 
jest wymienione w ust. 1, Minister Zdrowia i Opieki Społecz
nej może wyrazić' zgodę na zaszeregowanie danego pracow
ni'ka do odpowiedniej stawki obowiązującej dla lekarzy, na 
uzasad.niony wniosek dyrektora (kierownika) .zakładu spo-

. łecznego służby zdrowia po zaopiniowaniu przez wydział 
zdrowia i opieki społecznej stopnia wojewódzkieg,o lu,b dy
rekcji okręgowej kolei państwowych. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
21 grudnia 1956 r. w sprawie kierunków studiów i 'stano
wisk uzasadniających pObieranie przez pracowników z wyż
szym wykształceniem uposażenia według stawek "L" (M'oni- ' 
tor Polski z 1957 r. Nr 29, poz. 202, .z 1%3 r. Nr 94,. poz. 441 
i z 19ti4 ·r. Nr 34, poz. 151). 

§ 3: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 grudnia 1968 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecmej: J. Kostrzewski 


