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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 16 li pc a . 1970 r. \., 

w .prawi~ zasad o~li~zanla stąią pracy lekarzy, lekarzy dentystów l innych pracQwników z wyższym wykształcenle~. ./ 

Na podstawie § 2 ust. 8 rpzporządzeniaRady Ministrów 
, ,:z ąnia 27 maja 1966 r. w , sprawie uposażenia lekarzy,Ieka
, rzy dentystów oraz innych ptacowników z wyższym wy

, kształceniem, zatrudnionych w ząkładach $poJecznych służ-

by zdrowia (Dz. U. z 1966 r. Nr .20; poz. 122 i z 1968 r. 
Nr 43, poz. 315), zarządza się, co następuje: ' 

§ 1. Pr~episy zarządzenia .slosuje się do zatrudnionych· 
,w zakładach liPołecznych służby zdrowia i w zakładach po
mocy społecznej: 

1). lekarzy i lekarzy d~ntystów oraz 
2) innych prącowników z wyższym wykształceniem, wy

nagradzanych według zasad ustąlonych dlą lekarzy. 

§ 2. 1. Oblicząnie i aktualizowanie stażu pracy dla ce
lów 'Uposa~niowych jest obowiązkjern zakładu pracy, który 

, stanowi , podstawowe miejsce zatrudnienia pracownika. 
2. Ustalenia dotyczące stażu pracy, dokonane przez za

kła~będący podstawowym miejscem zatrudnienia pracowńi
ka,są ' w tym zakresie wiążące dla innych zakładów pracy. 
W razie zmiany podstawowego miejsca zatrudnienia, usta
lenia dotyczące stażu- pracy dokonane przez p6 przedni zakład 
są wiążące dla nowego zakładu będącego podstawowym 
miej.scem zatrudnienia danego pracownika. 

3. Okoliczności mające wpływ na staż pracy powinny 
być odpowiednio udokumentowane przez pracownika. 

4. W ra'zie, wątpliwości, czy wskazany przez pracowni
, ka okres należy zaliczyć do stażu pracy, zakład, który jest 
p0r.tawowym miejscem zatrudnienia . te~ pracownika, po

,wmien w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniego 
,wniosku zwrócić się do wydziału zdrowia i opi,eki społecz

. nej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodo-
wej miasta wyłączonego z województwa), który rozstrzyga 

,, ~prawę po zasięgnięciu ' opinii zarządu okręgowego Związku 
, Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. 

§ 3. 1. Lekarzom i lekarzom_dentystom zalicza się do 
stażu pracy następujące okresy po dacie uzyskania dyplo-
mu ukończenia szkoły wyższej : , 
l) okresy, pracy w ' państwowych jednostkach orgariizacyj

nych na stanowiskach, na których wymagane są kwa
lifikacje lekarza lub ~ekarza dentysty, . 

' 2) okresy czynnej służby wojskowej, 
3) okresy ,pełnienia funkcji z wyboru w organach władzy 

,Jub administracji państwowej, związkach zawodowych 
oraz organizacjach politycznych lub społecznych, ' 

:4) okresy urlopów bezpłatnych udzielanych matkom pracu
jącym opiekuj ącym się małymi dziećmi - zgodnie 

, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
5) okresy przerwy między okresami zatrudnienia wymie

nionymi w pkt 1 - w całości, jeżeli przerwa nie prze
kracza jednego roku; w razie przerwy dłuższej niż je
den rok do sta żu pracy zalicza się jeden rok. 
2. Za równorzędne z zatrudnieniem w patlstwowych 

jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 
pkt" 1, uważa się: 

l) zatrudnienie w organizacjach politycznych i spofecz
fiych na stanowiskach, na których wymagane są kwa-

; lifikacje lekarza lub leka ~za dentysty, 
2) zatrudnienie w innych niż państwowe zakładach leczni

czych uznanych za z.akłady społeczne służby zdrowia, 

3) zatrudnienie w spółdzielczych- jedno:;tkach organiz~cyj" 
nych, jeżeli jest ono zaliczane na poczet pracy obowią-
zkowej w zakładach społecznych służby zdrowia, / 

4) okresy pobierania 'stypendiów krajowych (specjalizacyj
nych, dok toranckiCh, habilitacyjnych) oraz zagranicz
nych, jeżeli leJ(arz lub lekarz dentysta wyjechał ża gra
nicę na pod~tawie skierowania właściwego organu lub 
instytucji, • ' 

5) okresy wykonywania zawodu za granicą, jeżeli l'ekarz 
l'ub lekarz dentysta został oddelegowany lub skierowa
'ny do pracy przez , właściwy do tego organ hib ' insty-
tucję, ,-

6) okresy wykonywania zawodu za granicą przed repatria
cją . 

3. LekarzOi'fI i lekarzom dentystom, poza okresami wy
' mienionymi w ust. 1, zalicza 'się do stażu pracy: 

1) okresy pracy w poprzednio wykonywanym ~nnym zawo
dzie, jeżeli byli wynagradzaniwedlug zasad ustalonych 
dla lekarzy, 

2) okresy pracy w poprzednio wykonywanym innym zawo" 
dzie, uzys~anym w wyniku ukończenia szkoły wyższej, 
jeżeli w okresie , tego !.atrudnienia nabyli umiejętności 

podnoszące ich obecne kwalifikacje zawodowe, 
3) połowę okresów pracy przed uzyskanie'm dyplomuszko" 

ły wyższej, na , stanowiskach przewidzianych dla śred

niego personeiu medycznego, . w jednostkach organiza-~ 
cyjnych wymienionych w ust. 1 pkt i. 
§ 4. l. Innym niż lekarze i lekarze dentyści pracowni

kom z wyżsZYm wykształceniem, wynagradzanym według 
,zasad ustalonych dla lekarzy , zalicza się do stażu pracy na

, stępujące okresy po dacie uzyskania dyplomu szkoły wyż-

szej: 
1) okresy pracy w zakładach społecznych służby zdrowia 

lub zakładach _pomocy społecznej, jeżeli pracownik był 
wynagradzany według zasad ustalonych dla lekarzy, 
oraz 

2) okresy pracy w innych niż wymieniQhe 'w ,pkt 1 pań
stwowych lub spółdzielczych , jednostkach organizacyj
nych, jeżeli umiejętności nabyte przez pr~cownika w 
czasie tego zatrudnienia mają zastosowanie na obecnie 
zajmow'anym przez niego stanowisku w zakładzie spo
łecznym ,służby zdrowia, lub zakładzie pomol:y społecz
nej. 
2. Do pracowników, o których mowa w ust. l, stosuje 

się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1 pkt 2-5, ust. ~ i ust. 3, 
§ 5. 1. Wydział zdrowia.i opieki społecznej prezydium

wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wy
łączonego z województwa) może zaliczyć do stażu pracy 
ptacownikom wymienionym w § 1 pkt 1: 

1) inne okresy wykonywania zawodu za granicą niż wy
mienione w § 3 us,L 2 pkt 4-6, 

2) okresy wolontariatu, 
3) okresy zatrudnienia po ukończeniu szkoły średniej in

nej niż medyczna, a przed ukotlczeniem szkoły wyższej, 
'- w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach 

pomocy społecznej, ' ~ 
4) okresy zatrudnienia inne niż wymienione w § 3 i § 4 

w jednostkach orgariizacyjnych służby źdrowia lub po-=-
mocy społecznej. . ' ' . 
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2. WniQsek o zaliczenie do stażu pracy okresów, . o któ
rych mowa w ust. l, pracownik składa za pośrednictwem za
kładu będącego podstawowym miejscem jego zatrudnienia. 
Zakfad pracy kieruje wniosek w terminie 7 dni po otrzyma
niu niezbędnych dokumentów do wydziału zdrowia i oEieki 
społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady 
narodowej miasta wyłączonego z województwa), który roz
strzyga sprawę po zasięgnięciu opinii zarządu okręgowego 
Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia nie póż
niej niż w ciągu l miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 

3. Wydział zdrowia i opieki społecznej prezydium wo
jewódzkiej rady . narodowej (rady narodowej . miasta wyłą, 
ClOnego z województwa) ' może zaliczyć do stażu pracy nie 
więcej niż połowę okresów, o których mowa w ust. 1 
pkt 3 i 4. 

4. Jeżelizalicz€nie do stażu pracy okresów wymienio
nyck w ust. 1 powoduje nabycie przez pracownika upraw
nień do wyższej stawki miesięcznego uposażenia podstawo
wego, przejście do tej wyższej stawki następuje z dniem 
pierwszym miesiąca następującego po dniu ' rozstrzygnięcia 
5prawy prze'z wydział zdrowia i opieki społecznej. 

§ 6. 1. Staż pracy obliczony w~dług zasad przewidzia~ 
·nych w zarządzeniu stanowi ,podstawę do ~stalania przysł,n

gującej pracownikowi stawki miesięcznego uposażenia -pod
stawowego. 

2. Pracownik uzyskuje wyższą stawkę miesięcznego 

uposażenia podstawowego od dnia pierwszego miesiąca na-

stępującego po dniu uzyskania uprawnień , do wyższej staw-
ki uposażenia. , 

§ 7. Przepisów § 3-6 nie stosuje się do obliczania sta
źu pracy za okres przed dniem l stycznia 1952 r. Za staż 
pracy z tego okresu przyjmuje się okres od dnia ukończe
nia szkoły wyższej w Polsce lub za granicą do dnia 31 gru
dnia 1951 r. 

§ 8. 1. Jeżeli przepisy niniejszego zarządzenia ustalajil
zasady korzystniejsze od dotychczasowych w zakresie obli
czania stażu pracy, pracownik nabywa prawo do wyższej 

stawki miesięcznego uposażenia podstawo'wego z pierwszym 
dniem na'jbliZszego miesiąca po dniu wejścia w życie za- "-
rządzenia, . 

2. Jeżeli staż pracy obliczony dla celów ' uposażenio

wych na podstawie przeplsow dotychczasowych jest dla 
pracownika korzystniejszy aniżeli staż obliczony na podsta
wie niniejszego zarządzenia, stanowi on nadal 'podstawę do 
ustalania stawki miesi.ęcznego uposażenia podstawowego. 

§ 9. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia I Opieki 
Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad oblicza
nia stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów oraz Innych pra
cowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w za-

' kładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy 
społecznej (Monitor Polski Nr 28, poz. 148). , 

'-

§ 10. Zarządzenie wchodzi w ~ycie z dniem , ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. J. Grenda' 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOtECZNEJ 

z dnia 16 lipca 1910 r. 

w aprilwie zasad obliczania atażu pracy pracowników farmaceutycznych. 

" Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
~ dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników 
farmaceutycznych oraz uposażenia ' innych pracow~ików za
trudnionych w aptekach otwartych i kolejowych (Di. U. 
z 1966 r. Nr 20, poz. 123 I z 1968 r. Nr 43, poz. 316) ~arządza 
się, co następuje: 

§ 1. Przepisy zarządzen'ia stosuje się do następujących 
pracowników, zwanych dalej "pracownikami farmaceutycz-
nymi": -" , 

1) farmaceutów {magistrów farmacji, prowizorów farmacji 
i aptekarzy aprobowanych), zatrudnionych w aptekach 
oraz w laboratoriach kontrolnyth wojewódzkich zarzą-
dów ilptek, ,. . 

2) pracowników aptekarskich, asystentów 'aptecznych, tech- , 
ników f,armaceutycznych i techników aptecznych, za
trudnionych w aptekach lub innych zakładach społecz

nych służby zdrowia oraz w laboratoriach kontrolnych 
woj,ewódzkich zarządów aptek. 

§ 2. L Obliczanie I aktualizowanie stażu pracy dla ce
lów uposażeniowych jest- o'bowiązkiem zakładu pracy, któ
ry stanowi podstawowe miejsce zatrudnienia pracownika 
farmaceutycznego. ~ 

2. Ustalenia dotyczące stażu pracy, dokonane przez za
kład będący podstawowym miejscem zatrudnienia pracow
nika farmaceutycznego, są w tym zakresie wiążące dJa in
nych zakładów pracy. W razie zmiany podstawowego miej
sca zatrudnienia ustalenia dotyczące stażu pracy, dokonane , 
przez poprzedni zakład, są wiążące dla nowego zakładu bę
dącego podstawowym miejscem zatrudnienia danego pra
cownika. 

3. Okoliczności mające wpływ na staż pracy powinny; 
być odpowiednio udokumentowane przez pracownika. I 

4. W razie wątpliwości, czy wskazany przez pracowni
ka farmaceutycz~go okres należy zaliczyć do stażu pracy, 
zakład, który jest podstawowym miejscElm zatrudnienia tego 
pracownika, powinien w terminie 7 dni od dnia .otrzymania 
odpowiedniego wniosku zwrócić się do właściwego-- wydzia
łu zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z woj~
wódżtwa)i który rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii 
zarządu okręgo~ego Związku Zawodowego Pracowników 
Służby Zdrowia. 

§ 3. t. Farmaceutom zalicza się..do stażu pracy nastę
pując~ okresy po dacie uzyskania uprawnień do wykony
wania zawodu: 
1) okresy pracy w państwowych jednostkach organizacyj

nych na stanowiskach, na których wymagane są kwa-
lifikacje farmaceuty, . 

2) okresy czynnej służby wojskowej, 
3) okresy pełnienia funkcji z wyboru w organach władzy 

lub administracji państwowej, związkach zawodowych 
oraz organizacjach politycznych lub społecznych, 

4) okresy urlopów bezpłatnych udzielanych matkom pra
cującym. opiekującym się małymi dziećmi - zgodnie 
z obowiązującYIJli w tym zakresie przepisami oraz 

5) okresy przerwy między okresami zatrudnienia wymie
nionymi w pkt l - w całości, jeżeli przerwa nie prze~ 
kracza jednego roku; w razie przerwy dłużsżej niż jeden 
rok, do stażu pracy zalicia srę 'jeden rok.' 

2. ,' Za równorzędne z zatrudnieniem w państwowych 

jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 
pkt l, uważa się: 
l) zatrudnienie w spółdzielczych jednostkach organizacyj

nych oraz w organizacjach politycznych i społecznych-


