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202
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 10 maja 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 145 ust. 8 i art. 148 ust. 4 ustawy z dnia
4 mają 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr
42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz .. 128, z 1989 r. Nr 4, poz. 24,
Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz.
181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 86) zarządza
się, co następuje :
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli
akademickich (Dz. U. Nr 48, poz. 267, Nr 53, poz. 313 i Nr 63,
poz. 382 oraz z 1990 r. Nr 6, poz. 38 i Nr 24, poz. 140)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 wyrazy " do 175000 zł" zastępuje
wyrazami "do 198000 zł" oraz wyrazy " do 350000
zastępuje się wyrazami " do 395000 zł" ;
2)

określona

się

3)

załącznik

nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzm ienie
ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządze
nia;

4)

załącznik

5)

załącznik

nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządze 
nia;
nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządze
nia;

6) w załączniku nr 4 do
brzmienie:
kości :

1) do 14000 zł - przy pierwszym stopniu szkodliwośc i lub uciążliwości;
2) do 21 000 zł - przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości ;

godzinę
oblicze niową
w złotych

Stawka za
Stanowisko

1
2
3
4
5

Profesor
Docent
Adiunkt, starszy wykładowca
Starszy asystent, wykładowca
Asystent. lektor, instruktor,
młodszy wykładowca

11.000-12.800
9.600-11 .300
8.000-10.000
. 6.000- 8.000
5.000- 7.600"

2 otrzymuje

,,§ 2. Dodatek wypłaca się m i esięcznie z dołu w wyso-

zł "

w § 8 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:

"Lp.

rozporządzenia §

3) do 28000 zł - przy trzecim stopniu szkod liwości lub uciążliwości. "
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia z

mocą

od dnia 1 kwietnia 1990 r.

Minister Edukacji Narodowej : H. Samsonowicz

-
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Poz. 202
Załączniki

do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 maja
1990 r. (poz. 202)
Załącznik

TABELA STAWEK

MIESIĘCZNEGO

nr 1

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp.

Stanowisko

Stawka miesięcznego
wynagrodzenia
zasadniczego w złotych

1

2

3

1

Profesor

posiadający tytuł

naukowy profesora zwyczajnego

1 160 000-1 280 000

2

Profesor

posiadający tytuł

naukowy profesora nadzwyczajnego, profesor kontraktowy

1 010000-1 085000

3

Docent

859000-964000

4

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, starszy kustosz dyplomowany,
starszy dokumentalista dyplomowany

817000-853000

wykładowca posiadający stopień

5

Adiunkt, starszy

6

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

7

Starszy

8

Starszy asystent, adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej,

9

wykładowca

nie

posiadający

720000-800000

naukowy doktora

692000-765000

stopnia naukowego doktora

652000-742000
wykładowca

Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej, lektor, instruktor,
nauczyciel przedmiotów obronnych

637 000-687 000

młodszy

wykładowca,

589000-632000

10

Nauczyciel przedmiotów pomocniczych

51 3 000-698000

11

Asystent

stażysta,

lektor

stażysta,

instruktor

498000-554000

stażysta

Załącznik

nr 2

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA DODATKOWE CZYNNOŚCI NALEżĄCE DO OBOWIĄZKÓW
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
§ 1. Do zajęć należących do obowiązków nauczycieli
akademickich, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zalicza się:

1)

udział

w pracach komisji do doboru kandydatów na

studia,
2) recenzowanie rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku
naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi
oraz opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego,
3)

działalność leczniczą , profilaktyczną

prowadzoną
szkół

przez
rolniczych .

wydziały

i diagnostyczną,
weterynaryjne wyższych

§ 2. 1. Nauczycielom akademickim

biorącym

udział

w pracach uczelnianej komisji do doboru kandydatów na
I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych przy-

sługuje następujące

wynagrodzenie ryczałtowe bie kandydatów:
do 2000 osób - do 88000 zł,
do 4000 osób - do 115000 zł,
ponad 4000 osób - do 142000 zł .

przy licz-

2. Rektor szkoły wyższej może ustalić wynagrodzenie
dla sekretarza uczelnianej komisji wyższe od
stawek określonych w ust. 1, nie wyższe jednak niż o 50% .
ryczałtowe

3. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach wydziałowych komisji do doboru kandydatów na I rok
studiów przysługuje następujące wynagrodzenie ryczałtowe :
1) przewodniczącym dydatów,

c;ło

20000 zł za każdych 50 kan-

2) sekretarzom komisji - przy liczbie kandydatów:
do 200 osób - do 160000 zł,
od 201 do 400 osób - do 200000 zł,
ponad 400 osób - do 244000 zł,

-
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do 8100 zł za każdych

50 kandydatów .
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 3,
oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego, zaokrąglając ją do najbliższej
wartości podzielonej przez 50.
5. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego każ
dego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości do 2000 zł . Wynagrodzenie to może być
wypłacone tylko jednej osobie egzaminatorowi prowadzącemu egzamin z danego przedmiotu, niezależn i e od liczby
członków komisji egzaminacyjnej .
6. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata
egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do
2000 zł. W razie potrzeby sprawdzen ia jednej pracy pisemnej
przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie
może być większe od 4000 zł .
7. Egzaminator biorący równocześnie udział w pracach
uczelnianej lub wydziałowej komisji do doboru kandydatów
na I rok studiów otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń wymienionych ' w ust. 1-6.
8. W akademiach wychowania fizycznego za przeprowadzenie wchodzącej w skład egzaminu z wychowania
fizycznego jednej próby sp r awnościowej każdego kandydata
komisja egzaminacyjna otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 2000 zł niezależnie od liczby jej członków .
9. Rektor szkoły wyższej może przyznać członkom komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającym egzamin z umieję
tności praktycznych, wynagrodzenie w wysokości do 2000 zł
za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każ
dego kandydata .

10.
rektor

Wysokość

wynagrodzenia

członków

komisji ustala

szkoły .

§ 3. Zasady wynagradzania za recenzowanie rozpraw
doktorskich, recenzowan ie rozpraw habilitacyjnych i opraco-

Poz. 202

wywan ie ocen dorobku naukowego związanych z przewo dami habilitacyj nymi oraz opracowywan ie ocen całokształtu
dorobku naukowo - badawczego, artystycznego lub dydaktyczno -wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego
- regulują odrębne przepisy.
§ 4. 1. Za działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną, prowadzoną

przez wydziały weterynaryjne wyrolniczych w ramach zadań leczniczo-usługo 
wych , wykonywanych poza obowiązującym wym iarem zajęć
dydaktycznych, przysługuje nauczycielowi akademickiemu
wynagrodzenie miesięczne w wysokości do 200000 zł
- ustalone przez rektora szkoły wyższej w zależności od
ilości i rodzaju wykonywanych prac.
ższych szkół

2. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego za dzia o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać 25 %
wartośc i wpływów z tytułu wykonania usługi (po odliczeniu
wartośc i pasz, leków i kosztów transportu) według cen

łalność,

bieżących.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wyjest niezależnie od wynagrodzenia za czas pełnien i a

płacane
dyżuru.

4. Za czas dyżuru związanego z działalnością weterynaw akademiach rolniczych , pełnionego na teren ie szkoły
wyższej w porze nocnej (pom i ędzy godzinami 22 a 6 dn ia
następnego) , w niedziele, święta oraz dodatkowe dni wolne
od pracy, nauczycielowi akademickiemu przysługuje dzień
wolny od zajęć, a w razie braku możliwości udzielenia dn ia
wolnego - wynagrodzenie w wysokości 1/170 mies i ęcz
nego wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę peł
nionego dyżuru .
ryjną

5. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1--4,
nie może powodować zmniejszenia obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz obowiązków wychowawczych,
badawczych i organizacyjnych.
§ 5. Dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia
w § 2 i 4 wypłaca się po wykonaniu tych zajęć .

określone

Załącznik

nr 3

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Lp.

Funkcja

M iesięczne stawki dodatku
w złotych

1

2

3

1

Rektor

dodatek

według

kategorii I

560000
dodatek

według

kategorii II

450000
2

Prorektor

dodatek

według

kategorii I

340000
dodatek

według

kategorii II

300000
3

1 ) Dziekan
2) Dyrektor

międzyresortowego albo międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka). dyrektor instytutu na prawach wydziału, dyrektor centrum uczelniano- przemysłowego
3) Dyrektor biblioteki głównej
4) Dziekan (kierownik) wydziału zamiejscowego (filii)

100000-226000
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2
4

1) Prodziekan
2) Dyrektor instytutu

wchodzącego

w

3

skład wydziału

lub

międzywydziałowego

(pozawydziałowego )

3) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału
4) Kierownik międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka metodycznego
5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych
6) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników
5

1)

Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego
łowego (pozawydziałowego )

w

skład wydziału

lub międzywydzia-

2) Zastępca dyrektora międzyresortowego lub międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca kierownika wydziału zamiejscowego (filii), zastępca
dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego
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 doskonalenia zawodowego oraz innego studium (kursu) specjalnego
7) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi
8) Kierownik ośrodka metodycznego
9) Kierownik kliniki
10) Kierownik gn.lpy problemowej złożonej z ponad 10 pracowników
11) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium
wychowania fizycznego, kierownik studium nauk społeczno-politycznych, kierownik studium pedagogicznego
12) Zastępca kierownika międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka metodycznego
13) Kierownik ogrodu botanicznego
6

'90000-1 58000

52 000-1 08 000

1) Kierownik pracowni, laboratorium, muzeum - nie wchodzących w skład
instytutu, katedry, zespołu przedmiotowego lub zakładu (ośrodka)
2) Kierownik biblioteki wydziału lub instytutu
3) Kierownik oddziaJu (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej
4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla
uczestników studiów dla pracujących
5) Zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów
6) Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w wyżs2;ej szkole
rolniczej, zastępca kierownika studium praktycznej nauki języków obcych,
kierownik międzywydziałowego studium kulturalno-oświatowego w szkole
wyższej

7) Kierownik studenckiego domu marynarza

34000-80000

203
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 maja 1990 r.
w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody
z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16
grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43,
poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr
74, poz. 443), art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r.
o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 147 i Nr
74, poz. 443) oraz art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 1, 2 i 4 ustawy
z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych
(Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr
52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz.

325,z1989r. Nr4, poz. 23,Nr33, poz. 176, Nr35,poz. 192
i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się ,
co następuje :
§ 1. 1. Zwalnia się , na warunkach określonych w rozporządzeniu, od podatków obrotowego i dochodowego,
zwanych dalej "podatkami", osoby fizyczne i spółki cywilne
osób fizycznych, zwane dalej "podatnikami", osiągające
przychody z nowo uruchomionej działalności gospodarczej,
której przedmiotem jest:

