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§ 4. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego powinno zawierać datę wydania i okręs
ważności, . oznaczenie organu wydającego upoważnienie, powoł.a nie podstawy pra wnej, imię, nazwisko i stanowisko
służ b owe _upoważnionego funkcjonariusza, ' numer legitymacji
służbowej, określenie wykroczeńr za które funkcjonariusz
upow a żniony jest do nakładania grzywien w drodze ' mandatu karnego, oraz obszar, na którym upoważnienie jest ważne.
Upo waż n i enie po winno być podpisane prZez osobę wydając:ą
oraz opatrzone pieczęcią.
.

,§ 5.

_.~

,
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moc:
.Ministra Leśnictwa. i Przemysłu Drzewnego
z dnia 11 kwietnia 1964 r. w spra-w ie zasad stos·owan i'"a: .'.
mandatów karnych (Monitor Polski z 1964 r. Nr 28, ,.
poz. 126 i Nr 35, poz. 164 oraz z 1968 r. Nr 55, poz. 396),
2) zarządzenie Ministra Leśnictwa i . Przemysłu Drzewnego
z dnia 17 marca 1965 r. w sprawie zasad .stosowania
mandatów karnych przez Straż Ochrony Przyrody (Monitor Polski Nr 17, poz. 75).
§ 6. Ro zporz ądzenie wchodzi w życie z dniem ogł o szenla.
Minister L e śnict w a) Przemysłu Drzewnego: J. Popko
1)

Tracą

zarządzenie

156 ROZPORZĄDZ ENIE

MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻS lEGO I TECHNIKI
z dnia 29 kwietnia 1972. r. '

w sprawie

uposażenia

pracowników naukowo-badawczych

Mi ędzy uczel nianeg o Zakł adu Badań

nad Szkolnictwem ,

Wyższym.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw . i obowiązków 'nauczyciela --.:.
(Dz. U. Nr 16, poz. 114)' zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Up o sażenie zasadnicze pracowników naukowobad a wczych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
w Międzyuczelnianym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem
w.yższym, zwanym dalej ' "Zakładem", ustala się od dnia
1 maja 1972'r. wedlu'g stawek i zasad określonych w § 3
ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 16, poz . . 115), zwanego dalej "rozporządzeniem".
.
2: Pracownikom naukowo-badawczym Zakładu zatrudnionym w niepelnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia
wszystkich zajęć związanych z danym stanowiskiem, dla których praca w Zakładzie stanowi jedyne miejsce pracy, przy, sługuje uposażenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej
do wymia·ru czasu pracy określonego ' w umowie o pracę.
§ 2. 1. . Pracownikom naukowo-badawczym powołanym
dopełnienia niżej wymienionych funkcji w Zakładzie przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości:
Miesięcznie

Funkcja

. poz·1

,I

"

1
2
3
4

Dyrektor

złotych

1800-3000

dyrektora do spraw naukowo-bada wczych
Sekretarz naukowy
Kierównik zakładu (pracowni) zatrudniającego ponad 10 pracowników naukowo-badawcżych, kierownik studium doktoranckiego
Zastępca

,

1200-2000

-

800~1300

500- 900

. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zakła
du oraz zastępcy dyrektora ustala Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a dla pracowników powoł imych
do pełnienia pozostałych funkcji wymienionych w ust. 1 dyrektor Zakładu.
.
3. W razie zbiegu tytułów do dodatku funkcyjnego i dodatku określonego w § 16 rozporządzenia pracownikowi naukowo~badawczemu przysługuje prawo do dodatku z obu tych
tytułów.

,§ 3. Do pracowników naukowo-badawczych Zakładu
stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. l, 2 ' i 4, § 5, § IQ
i § 22 ust. ~ rożporzlldzenia.

§ 4. 1. Efektywna podwyżka upos a żenia pracownika
naukowo-badawczego Zakładu od 1 maja 1972 r. nIe może
być niższa niż 250 zł miesi ę cznie.
2. Przy ustalaniu kwoty podwyżki, o której mowa. w
ust. 1, porównuje się dotychczas owe uposażehie netto z nowym uposażeni'em zasadniczym określonym 'Ił § 3 ust. 1
rozporządzenia.

3. Za dotychczasowe uposażenie, 9 którym mowa w
ust. 2, uważa się uposażenie netto otrzymane przez pracow~
nika za IJliesiąc. kw i ecień 1972 r. na podstawie rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w spraw.:e
uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych"
(Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 226 i' z 1970 r. Nr 30, poz. 249)
łącznie z następujących tytułów:
1) uposażenia zasadniczego,
2) dodatku za stopień naukowy,
3) dodatku za wysług~ lat
oraz średniej miesięcznej kwoty premii wypłaconej · za.
1971 rok . .
Dotychczasowe uposażenie może' być zwiększone o kwo-,
tę dodatku . za , kierownictwo wypłacanego pracownikowi '
przed dniem 1 maja 1972 r., jeżeli dosIatek taki nie przysłu- ·
guje pracownikowi na p'odstawie § 2 ust, 1 niniejszego roz-

,

,

porządzenia.

§ 5. ,Wynagrodzenie pracowników naukowo-badawczych
Zakładu, dla których praca w ZakładzIe jest zajęcieqt dodatkowym, ustalone według dotychczasowych przepisów, pozo-

staje bez zmian do dnia 30 września 1972 r.
§ 6. Do pracowników . naukowo-badawczych Zakładu
mają zastosowanie w zakresie kwalifikacji, czasu pracy oraz
innych praw i obowiązków przepisy o instytutach naukowobada wczych.
. .
§ 7. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia do pracowników n'a ukowo-badawczych Zalda,clu nie mają zastosowania:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. '
w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 226 i z
1970 r. Nr 30, poz. 249),
2) inne . przepisy w spniwach uregulowanych niniejszym
rozporządzeniem.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w
nia z mocą od dnia 1 maja 1972 r.

Minister Nauki, Szkolnictwa

życie . z

dniem

ogłosze-

-

Wyższego

i Techniki:
J; Kaczmarek

TłoclOno z polecenia Prezesa Radv Ministrów
w Zakładach Graficznvch .. Tamka", ZlIkład nr I, Wars1.a'-:fa, ul. .Tamka 3.
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