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4) przedstawienia ~akładom prac y celów praktyk oraz 
opracowania w porozumieni u z zakładami pracy p r o~ 

gramów praktyk, 
5) sprawowania .nadzoru dydaktyczn ego nad prak tykami, 
6) wypłacania studentom kierowanym na praktykę świad

czeń, o których mowa w § 15 ust. 3 i w § 16, 
7) wypłacania opiekunom' dydaktycznym praktyk mie

sięcznego ryqaltu w wysokości ustalonej przez rek
tora, z tym że ryczałt nie może być większy od naj'
niższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych 

, w uspołecznionych zakłapach pracy, 
8) pokrywania kosztów zakwaterowania studentów, je

żeli praktyka odbywa się poza miejscem ich stałego 
zamieszkania, w wysokości hie większej od opłaty z:a 
zamieszkiwanie w domu studenckim lub hotelu pra
e,owniczym. 

Rozdział .( 

Prawa I obowiązki studentów. 

§ 14. Studenci są obowiązani w szczególności do: 
1) zapoznania 'się z programem praktyk oraz organizacJ' 

pracy zakładu, w którym będą odbywać praktykę, 
2) wyk-onywania zadań wynikających z programu prak

tyk oraz polecet'l zakładowego kierownika praktyk 
i opiekuna dydaktycznego praktyk, d następnie .złoż.-
'rua sprawozdania, . 

3) ·uczestniczenia w zorganizowanym przez zakład , pracy 
szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) przestrzegania obowiĄzująceg9w zakładzie regulami
nu .pr·acy, 'przepisów o bezpieczeństw,ie i lligienie pra
cy oraz o ochronie tajemnicy . państwowej i służb.owej. 

. t 15; l.W okresie odbyw ania praktyk studentom nie 
przysługuje stypendium. 

2. Studentom odbywającym praktyki na podstawie 
umowy o pracę w uspołecznionym zakładzie pracy przy

'sluguje wyna.grodzenie według kategorii osobiste{jo zaSze
regowania Od'Powiadilją(:ejkategorii wykonywanej p racy. 

3~ Studenci odbywający 'praktyki na podstawie skie
rowania przez szkolę wyższą, z wyjątkiem, o którym mo-

'wa W.Ust. 4 i 5, ot rzymują od szk oły vv:yższej następujące 
świadczenia pieniężne: 

1) środki .na pokrycie kosztów utrzyman ia w wysokości 
diet określonych w przepisach o podróżach slużbD

wych ' na terenie kraju, z wyjątkiem studentów odby
wających praktyki. o . których mowa w § 2 ust. 5 
pkt 2, 

2) dodatkowe wynagrodzenie za uciążliwe warunki od
bywania praktyki w kopalniach w wysokości usta
lonej przez , Ministra Górnictwa i Energetyki w poro, 
zumieniu z Ministrami Pracy, Płac i Spraw Socjalnych I.. 
oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki . 
4. Studentom . odbywającym praktyki napołskich stat

kach morskich przysługuJe wynagrodzenie ryczałtowe i do
datek dewizowy. 

5. Minister - Kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej 
w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Pracy, Płac 
i Spraw Socjalnych określi wysokość i zasady wyplacania 
wynagrodzenia ryczałtowego i dodatku ' dewizowego. ' 

§ 16. Szkoły wyższe pokrywają koszty przejazdu stu
dentów z miejsca stałego zamieszkania lub siedziby szkoły 
wyższej do miejsca odbywania praktyki i z powrotem 
nll.j1ańszym ' , dostępnym, środkiem lokomocji według taryfy 
ulyowej p~zysługującej studentom szkół ~yższych. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe. 

, 17. Minister Finansów określi zasady pokrywania 
wydatków poniesionych przez . zakłady pracy w związku 

I przeprowadzeniem praktyk studenckich, a nie pod lega
j,cych refundacji przez szkoły wyższe . 

§ 18. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ' 
31 marca 19,72r. w sprawie praktyk studentów szkół wyż~ 
uych (Dz. U. Nr 14, poz. 94). , 

§ 19, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 lipca 1983 r. 

PrezesR.ady Ministrów: gen. armii W. JOll1zełskl 

2ó6 

ROZPORZĄDZENI. RADY MINISTRÓW 

z dnia' 4 lipca 1983 r. 

zmieniające rezporządzenie w . sprawie zasad ~ynagradzaniil pracowników urzędów państwowych. 

Na podstawie art. 21 ust. 3, a rt. 22 ust. 2 i art. .24 3) załącznik nr 1 do rozporządzenia ot rzymuje brzmle-
, ust. 2i w związku z art. 43 ust. 1-3, art. 44. 46 i 53 ust. 1 nie ustalone w załączniku do niniejszego rozpo rzą-

ustawy z dnia 16 września 1982 r. · o pracownikach- urzę- dzęnia, 

dów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) urządza 1'", 
co następuje: ' 

§ l,- W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 listo- r 

pada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowni
kówurzędów państwowych (Dz. U. Nr 39, poz. 259) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 po wyrazach: "I jedną stawkę dodatku 
funkcyjnego" dodaje się wyrazy: "a w szczególnie 
uzasadnionych wypadkach za zgodą jednostki nad
rzędnej . o dwie grupy wynagrodzenia zasadniczego 
l dwie stawki dodatku funkcyjnego", 

2) w § -4 w ust. 1 po wyrazach: "i premie wynikające 
.z charakteru pracy" dodaje si.ę wyrazy: ,,'a także wy~ 
nagrodzenie prowizyjne za czynności e!fzekucyjne"! 

.) w załączniku nr2 do rozporządzenia .\II tabelach s la 
nowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników 
w rubryce 6 liczby stanowiące maksymalne sta wki 
dodatku funkcyjnego zastępuje się liczbami wyższy

mi o 2. 

§ 2. 1. O~reślone w załączniku do niniejszego rozpo
~. rządzenia stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w 

rubryce 2 (tabela I) oraz stawki dodatku funkcyjnego 
oboW-iązują: 

1) od dnia sierpnia 1983 r. ~ w odniesieniu do pra-
cowników te re nowych organów administracji pań

stwowej stopnia podstawow ego oraz pracowników 
urzędów ska rbowych i oddziałów Zakładu Uhezpie

. czeń Społecżnych, 
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2) Od dnia 1 października 1983 r. - w odniesieniu do 
pracowników terenowych organów administracji pań~ 
.twowej stopnia' wojewódzkiego, urzędów podległych 
naczelnym l ćentralnym organom administracji pan
atwowej oraz do pracowników, o których mowa w 
ł 1 ust. l ' pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Minist rów 
z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynag ra
dzania pracowników urzędów państwowych .(Dz. U. 
Nr 39, poz. 259), 

I) od dnia l stycznia 1984 r. - w odniesieniu do pra
cowników urzędów państwowych nie wymienionych 
wpktli . 2. ' ' 
2. Określone w załączniku do niniejszego rozpo rzą

cltenla stawki wynagrodzenia zasadniczego ,ustalone w f u
bryce 3 (tabela II) obowiązują od dnia 1 stycznia 1985 r. 

§ 3. 1. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) 
Ol 41 wojewodowie (prezydenci mia,st stopnia wojewód~kie-

go) w okresie do dn ia 31 grudnia W85 r. mogą zwalniać 
pracowników urzędów państwowycł:l, w szczególnie 
l,lzasadnionych wypadkach, od okreśronych w tabelacn 
stanowisk, kwalifikacji i zaszeregówania ujętych W ,za- , 
łączniku nr 2 do rozporządzenia wymienionego w § l -
wymagań w zakresie posiadania wyżs~ego wykształcenia 
oraz liczby lat pracy zawodowej, chyba że wymagania 
te wynikają z przepisów szczegól·nych. 

2. W stosunku do pracowników urzędów państwo
wych podległych ' naczelnym organom władzy państwowej 
oraz naczelnym i centralnym organom administracji pań
stwowej rozstrzygnięcia w sprawach, o których. mowa w 
ust.!. na wniosek kierowników urzędów p.odejmują kie
rownicy jednostek nadrzędnych nad tymi urzędami. 

§ 4. Rozporządzenie ' wcł}odzi w życie z dniem ogło~ ' 
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armil W. Jaruzelski 

Załącznik do rozporządzeni a' Rady 
Ministrów z dnia 4 lipca 1983 r. 
(poz. 206). 

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO 

Grupa wy-
llagl'Od zc-

nia zasad· 
lliezego 

1 

1 
2 
3. 

4-
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
H 
15 

16 
17 
18 
19 
%O 
21 

" . 22 
' Zł 

2ł, 

~6 

Miesięczna kwota W zł, Stawka J\1 icsięcz-

dodatku na kwota , 

tabela tabela funkcyj- w zł 

J .II nego 

2 3 I 4 5 

4.800- 5.650 5.6.50- 6.500 1 500 

5.200- 6.10,0 6.100- 7.00.0 2 1000 

5.60,0- 6.550 6.550- 7.500 3 1500 

6.000- 7.000 7.000- 8.000 4- 2000 

6.400~ 7.450 7.450- 8.500 5 2500 

6.800- 7.'100 7.900 - 9.000 6 3000 

7.200- 8.350 8.350- 9.500 7 3.5 UO 

7.600- 8:aOO 8.800-10.000 8 4(JOO 

8.000,- 9.250 9.250-10, . .500 9 4500 

8.400- 9.700 9.700:...:.11.000 10 5000 

8:800--10:150 I 10.1.50-"-11.500 11 6000 
9. 200 ,10.600 10.ÓOO-12.000 ' ~ 12 71100 

9.600-'-. II.IUO l LlOo,;,-12.600 ' .' 

10.000-1'1 ,600 11.600,- 13.200 , 

10.400.c -' 12. i 00 12,100-13.800 
10:ao,0-- 12.600 12.600- 14.'100 
11.200- 13, 100 13.100-15.000 
11 .(iOO-,-1 :l. liOO ., 13.600-15.600 
12.000_14.100 h.tlJO-16.200 
12.500'-:i4,.()50 ~4.650~ 16.HOO 
1:f:000- 15.200 15;200- 17.400 

\ , 

13.500-15.750 , 15.750-18.000 
h.1l00-'-J6.300 ' 16.300-18.600 
h ;:'OO-16.850 16.1I50"':"IIJ.200 
15.000-17.500 17.500-20.000 
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