
Dziennik Ustaw Nr 19 - 205 

, § 25. L Minister Kierownik Urzędu sprawuje 
koordynację i nadzór nad zapewnieniem warunków 
i przebiegiem realizacji zadań w ramach stypendiów. 

2. Minister - Kierownik -Urzędu przedstawia Pre" ' 
zydium Kohlitetu w okresach pófrocznych informację 

. o stanie i efektach realizacji zadań" Objętych stypendi.ami. 

§ 26. J~żeIl. zadanie zostało wykonane przed termi
nem określonym w umowie i komisja, o której mowa' w 
§ 18 ust. 1 pkt 6, stwierdzi osiągnięcie założonego . celu, 
uzyskanie ustalonych w umowie rzeczowych efektów pro
dukcyjnych i ekonomicznych,'" stypendyście wypłaca się 
jednorcf'żowo stypendium - za zgodą Ministra - Kie
rownika Urzędu - za okres do kottca terminIol. wykonania 
zadania, nie więcej jednak niż za 6 miesięcy. 

Po%. Uf i tlS 

. Rozdział 4 

Zmiany w przepisach' obowiąZUjących oraz przepisy 
końcowe 

§ 27. W § 13 rpzporządzenia Rady Ministrów z dnia 
7 kwie,tnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad two
rzenia oraz gospodarowania środkami centralnych fundu
szów na rozwój nauki i techniki. (Dz. U. Nr 18, poz. 92) 
skreśla się ust. 1. 

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w "Życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów:' Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISJRÓW 

z dnia 22 czerwca 1987 r. 

zmieniające rozporZlldzenie w sprawie wynagradzaQia nauczycieli. akademickich. 

Na podstawie art. 145 ust. 8; art. 148 ust. 4 oraz 
w związku z art. 180 ustawy z dnia 4 .maja 1982 r. o szkol
nictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) zarzą
dza, się, co następuje: 

mićkich(Dz. U~ Nr 25, poz. 181, z 1983 r. Nr 60, poz. 272,' 
z 1984 l; Nr 44, poz. 238, z 1985 r: Nr 27. poz. 115 oraz 
oz. 1986 r. Nr 11, poz. 63 i Nr 30, poz. 149) wprowadza się 
następujące zmiany: , 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 2 sierp
nia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akade; 

\ 
/ l) w § 3 w ust. la tabela phzymuje brzmienie : 

Lp. Stanowisko 
Miesięczne stawki wynagrodze-
, nia "' zasadniczego w złotych 

1 2 .' 
-

~ 

1 Profesor posiadający tytur nąukowy profesora zwyczajnego 53 000-58 000 - 2 Profesor posiadający tytuł naukowy profesora . nadzwyczajnego, profesor 
kontraktowy 43 000-48 000 

3 Docent / 35 000-40 000 

4 Stalszy 'kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 30 000-34 000 
i 

5 Adiunkt, starszy wYkładowca posiad!J,jący stopień naukowy' doktora 26 OOO-t9 000 

6 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 25 000-28 OOÓ , 
1 Statszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego , doktora 24000-26 000 

S Adiunkt biblioteczny, adiunkt :dokumentacji naukoweJ, wykładowca , 21 00Q,-24 000 

9 Starszy asysten~ / 21 000-23 000 -
10 ' Asystent, asystent bibiioteczny, asystent dokumentacji naukowej, lektor, , 

instruktor, młodszy wykładowca, nauczyciel przedmiotów obronnych 19 000-20 000 
-- 18000-25000 11 Nauczyciel przedmiotów pomocniczych 

12 I Asystent -stażysta, lektor stażysta, instruktor stażysta 16000 
-

~ 

. 

2) § 8 skreśla się; _ 

, 

3) w § ' 10 dodaje się na końcu 2;danie w brzmieniu: / 
"Wynagrod2;enie obliczone na podstawie tych sŁawek może być . podwyższone, jednak nie więcej niż o 1QOł!o.". 



, \ 

.: 

. 

',~ . . 
, ' 

,~,DałeIJn1k , .Ust~w ,Nr 1.9 ' 

.f), § 12 otrzymuje brzmienie: 

~ ~ i ~. __ . 

-~ : 

.. ~ 

';~, . 
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,,§ 12. Nauczycielom , akademiCkim pełniącym niżej 'wymienione funkcje przysłu~gujedódatek ' dowynagrodZe
nia w następującej wysokości: 

Lp. 

.l 

I 

2 

3 

) Funkcja 

2 

Rektor 

Prorektor 

l) Dziekan ' , , 
2) Dyrektor międzyresorlowego albo międzyuczelnianego instytutu (zakła

' du, ośrodka), dyrektor, instytutu na prawach wydziału, dyrektor cen
trum uczelniano-przemysłowego 

3) Dyrektor biblioteki głównej 
4) Dziekan (kierownik) , wydziału zamiejscowego 

1) ' Prodziekan 
2) Dyrektor .instytutu wch9<lzącego w skład wydziału lub międzywydzia· 

łowego (pozawydziałowego) 
3) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału 
4) Kierownik międzyreśortowego lub międzyuczelnianego, osrodka' me-

tod ycznego ' .. 

Miesięczne stawki dodatku 
w,-złotych ' 

3 
dodatek wg kat, I 
dodatek wg kat. II 

15000 
13000 

dodatek wg kat. I 12000 
d.odatek wg kat. II - 10 000 c 

8000--9000 

5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych 7000- 8000 
----,�~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-I·----------~~-----I 

; 

5 l) Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego w skład wydziału lub mię-

6 

dzywydziałQwego .(pozawy<aiałowego) 
2) Ząstępca dyrektora międzyresortoweg,o lub międzyuczelnianegdin,.

stytutu ,(zakładu; ośrOdka), zastępca kierownika wydziałuzamiefsco
wego, zastępca dyrektora centrum uczelniano-przemysbwego 

3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej . 
4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza wymienionym w lp. 3 
5} Kierownik katedry . (zespołu przedmiotowego) 
,6) Kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego, kursu doskona-

leniazawodowego oraz innego studium {kursu) specjalnego 
i) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi 
8) Kierownik ośrodka metodycznego 
9) Kierownik kliniki 

10) Kierownik grupy .problęmowej złożonej z p6ńad 10 pracowników 
11) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik stu~ 

12) 

13) 

l) 

2) 
3) 
4) 

5) 

6) 

dium wychowania fizycznego, kierownik studium nauk społeczno-po-, 
litycznych, kierownik studium pedagogicznego 
Zastępca kierownika ~iędzyresortowego lub międzyuczelnianego oś
rodka metodycznego 
Dyrektor ogrodu botanJcznego zatrudniającego ponad 30 pracowników 
Kierownik pracoWni, laboratorium, muzeum - ' nie ' wchodzących wj 
skład instytutu, katedry, zespołu przedmiotowego lub zakładu ' (ośrod
ka); kierownik ogrodu botanicznego 
Kierownik biblioteki wydziału ' 
Kierownik oddziału lub sekcji w ,bibliotece głównej 
Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu . konsultacyjnego 
dla uczestników studióW 'dla pracujących 
Zastępca kierownika studiulII wychowania fizycznego, kierownik że~ 
społu lektorów 
Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w'· wyższej 

.' szkole rolniczej, zastępca kierownika studium praktycznej nauki języ

ków obcych, kier.ownik między wydziałowego studium kulturalńQ-6świa
towego w szkole wyższej 

7) Kierownik studenckiego · ciomu marynarza . 

/ 

5000 -6ąoO 

3000- 5 000" \ 

5) w § 16 skreśla się ust. 2. 

§ 2. Minister N'auki i Szkolnictwa Wyższego o~łosi 
W Dzienniku Ustaw jednolHy tekst · rozporządżel).ia Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia .1982 r. w sprawie wynagra
dzania .nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem zmian 
Wynikających z przepisów , og~oszonych przed dniem wy-

dania -jednolitego tekstu oraz z zastosowaniem ciągłej , nu
meracji paragrMów, ustępów i punktów. 

" ' 

" 

§ 3. Rozporządzenie wchod7.i w życie z dniem l paź
dziernika 1987 r. 

Prez~s Rady Ministrów: Z. Messner 
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