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3) dokonywanie ocen oraz formułowanie propozycji w za
kresie zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości 
narodowych i etnicznych, 

4) formułowanie ocen i wniosków w zakresie skuteczności 
przeciwdziałania zjawiskom naruszającym prawa mniej
szości narodowych i etnicznych oraz inicjowanie działań 
zmierzających do zwalczania tych zjawisk, . 

5) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz popularyza
cji w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej mniej
szości narodowych i etnicznych oraz ich kultury, 

6) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Mi
nistrów i Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie realizacji 
polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych. 

§ 3. Komisja w zakresie ustalonym w § 2 przedstawia 
oceny, wnioski i propozycje Radzie Ministrów oraz rozpat
ruje projekty dokumentów, w tym zwłaszcza normatywnych 
aktów prawnych, a także może przedstawiać swoje stanowi
sko innym organom państwowym, instytucjom i organizac
jom społecznym. 

§ 4. 1. W wykonaniu swoich zadań Komisja współ
działa z organami administracji państwowej oraz organami 
samorządu terytorialnego. 

2. Komisja może zwracać się do instytucji, placówek 
i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych w celu 
nawiązania współpracy w zakresie badań i ocen stanu 
przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych. 

3. Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału 
w jej pracach, w celu realizacji określonych przedsięwzięć, 
przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych, sto
warzyszeń oraz środowisk naukowych. 

§ 5. 1. Komisja działa kolegialnie. 
2. Komisja powołuje radę doradczą, złożoną z przed

stawicieli mniejszości narodowych. 
3. Komisja mt.':a powoływać zespoły i grupy robocze. 
4. Przewodniczący Komisji składa Radzie Ministrów 

sprawozdania z działalności Komisji . 
5. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin 

ustalony przez Komisję. 
§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji oraz 

środki związane z jej działalnością zapewnia Ministerstwo 
Kultury i Sztuki. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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UCHWAŁA Nr 143 RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 września 1990 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 211 Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 1987 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej (Monitor Polski z 1988 r. Nr 1, poz. 
1 i z 1989 r. Nr 5, poz. 53) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Wysokość nagród wymienionych w ust. 2 ustala się 
w stosunku procentowym do kwoty przeciętnego wyna

. grodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statys
tycznego w Monitorze Polskim, odnoszącego się do 

I kwartału roku, w którym nagrody są wypłacane osobom 
indywidualnym i zespołom: 

stopień nagrody indywidualna dla zespołu 
liczącego 5 osób 

I stopnia 200% 800% 

" stopnia 150% 550%" 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 4 września 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu 
pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu. 

Na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Minist
rów z dnia 16 września 1985 r.w sprawie zasad organizowa
nia i finansowania praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 52, 
poz. 268, z 1988 r. Nr 29, poz. 201 i z 1990 r. Nr 57, poz. 337) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad przy-

znawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego 
uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycz
nej nauki zawodu (Monitor Polski Nr 30, poz. 267, Nr 36, 
poz. 328 i z 1990 r. Nr 4, poz. 30) w § 2 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie: 

,,2. Począwszy od roku szkolnego 1990/91 stawki ekwiwa
lentu za jedną godzinę zajęć praktycznych i praktyk 
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zawodowych ustala się w stosunku procentowym do stawki 
godzinowej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego bez 
wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach 

w pięciu podstawowych działach gospodarki uspołeczn i onej 

za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowane
go przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędo 

wym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski " - stano
wiącej iloraz tego wynagrodzenia i przeciętnej mie-

sięcznej liczby godzin pracy wynoszącej 178 godzin. Stawki 
ekwiwalentu wynoszą: 

1) w pierwszym roku nauki 9% stawki godzinowej, 

2) w drugim roku nauki 12% stawki godzinowej, 
3) w trzecim roku nauki 15% stawki godzinowej ." 

§ 2. Zarządzenie wchpdzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Edukacji Narodowej : H. Samsonowicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 3 września 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom 
nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych. 

Na podstawie § 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia 
organów administracji państwowej do określania zasad 
opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz 
ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 16, poz. 86 
i z 1990 r. Nr 46, poz. 272), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) 
uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. 
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala 
się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 192), zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecz
nej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie cen za usługi 
świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom 
nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych 
(Monitor Polski Nr 28, poz. 220 i z 1990 r. Nr 3, poz. 24) 
załączniki nr 1-4 otrzymują brzmien ie ustalone w załącz
nikach nr 1-4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : w z. P. Mierzewski 

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdro
wia i Opieki Społecznej z dnia 3 września 
1990 r. (poz. 277) . 

Załącz'nik nr 1 

CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA 
W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Lp. Wyszczegól nien ie Cena w zł 

1 2 3 

I. Porady i zabiegi 

1 Porada lekarska we wszystkich specjalnościach, z wyjątkiem porad określonych w poz. 2: 
a) lekarz 12.600 
b) lekarz specjalista 21 .000 
c) profesor 42.000 

2 Porada psychiatryczna, psychologiczna, seksuologiczna 21.000 
3 Wydanie zaświadczenia lekarskiego 12.600 
4 Wystawienie wniosku na leczenie uzdrowiskowe 21.000 
5 Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania (obdukcji) 37.800 
6 Zastrzyk domięśniowy lub podskórny 3.400 
7 Zastrzyk dożylny 4.200 
8 Postawienie baniek 8.400 
9 Pomiar ciśnienia tętniczego 2.100 

II. Chirurgia 

1 Zwykły opatrunek pierwotny lub jego zmian.a: 
a) opatrunek zwykły i toaleta rany 12.600 
b) opatrunek specjalny 21.000 

2 Nakłucia diagnostyczne i lecznicze: 
a) kaletki stawowej. powierzchniowego krwiaka, torbieli lub ropnia 21.000 


