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Poz. 308

1

2

4

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habil itowanego, starszy kustosz dyplomowany, starszy
dokumentalista dyplomowany

5

Adiunkt, starszy

wykładowca posiadający stopień

3
995000- 1 040000
875000- 975000

naukowy doktora

840000- 930000

6

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

7

Starszy

8

Starszy asystent, adiunkt biblioteczny, adiun kt doku mentacji naukowej,

9

Asystent. asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej, lektor, instruktor, młodszy wykładowca ,
nauczyciel przedmiotów obronnych

715000- 770000

10

Nauczyciel przedmiotów pomocniczych

625000- 850000

11

Asystent

wykładowca

stażysta,

nie

lektor

posiadający

stażysta,

790000- 900000

stopnia naukowego doktora

instruktor

wykładowca

775000- 835000

605000- 675000

stażysta

Załącznik

nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lipca
1990 r. (poz. 308)

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Lp.

Mie sięczne

Funkcja

dodatku w

sta wki
złotych

3

2

dodatek wed ług
kategorii I

Rektor

680000
dodatek według
kategorii II

550000

2

dodatek według
kategorii I

Prorektor

410000
dodatek według
kategorii II

360000
3

4

5

1) Dziekan
2) Dyrektor międzyresortowego albo międzyuczelnianego instytutu (zakładu , ośrodka) ,
dyrektor instytutu na prawach wydziału , dyrektor centrum uczelniano -przem ysł owego
3) Dyrektor biblioteki głównej
4) Dziekan (kierownik) wydziału zamiejscowego (filii )

120000- 270000

1) Prodziekan
2) Dyrektor instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego )
3) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału
4) Kierownik międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrod ka metodycz nego
5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych
6) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników

11 O000- 1 90 000

1)

Zastępca

dyrektora instytutu

wchodzącego

w

skład wydz iału

lub

międzywydziałow eg o

(pozawydziałowego )

2)

Zastępca

dyrektora

ośrodka) , zastępca

międzyresortowego

kierownika

lub m i ędzyuczelnia nego instytutu (zakładu,
zami ejscowego (fili i), zastępca dyrektora

wydziału

centrum uczelniano-przemysłowego
3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej
4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza wym ienionym w lp . 3
5) Kierownik katedry (zespołu przedmiotowego)
6) Kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego, kursu doskonalenia zawodow ego oraz innego studium (kursu) specjalnego
7) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi
8) Kierownik ośrodka metodycznego
9) Kierownik kliniki
10) Kierownik grupy problemowej złożonej z ponad 10 pracowników
11) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium w ychowania
fizycznego, kierownik studium nauk społeczno-politycznych , kierownik studium peda gogicznego
12) Zastępca kierownika międzyresortowego lub międzyuczeln ia nego ośrodka metodycznego
13) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego do 30 pracowników

60000- 1 30000

-
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1

2

6

1) Kierownik pracowni. laboratorium, muzeum - nie wchodzących w skład instytutu, katedry, zespołu
przedmiotowego lub zakładu (ośrodka),
2) Kierownik biblioteki wydziału lub instytutu
3) Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej
4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla uczestników studiów dla

3

pracujących

40000--1 00 000

5) Zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów
6) Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w wyższej szkole rolniczej , zastępca
kierownika studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik międzywydziałowego studium
kulturalno - oświatowego w szkole wyższej
7) Kierownik studenckiego domu marynarza
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lipca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu
zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestr~cyjne zwyczajne.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r.
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45,
poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23
czerwca 1989 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia
ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów
mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjnezwyczaine (Dz. U. Nr41, poz. 227 iz 1990r. Nr 5, poz. 31)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(PRL)" zastępuje się wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej (RP)",
2) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) państw europejskich, z wyjątkiem Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki
Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej
i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz na terytoria Iraku, Iranu, Izraela, Maroka i Tunezji, stanowiącą załącznik nr 1 do
rozporządzenia",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki
Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich",
3) w § 4 w ust. 2
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) Ludowej Republiki Bułgarii , Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki
Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich składka opłacana jest w złotych",
b) w pkt 2 po wyrazie "Iranu" dodaje się wyraz "Izraela",
.
4) w § 5 w ust. 3 wyrazy " Czechosłowackiej Republiki
Socjalistycznej" zastępuje się wyrazami "Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej",
5) w § 8 w ust. 4:
a) w pkt 1 liczbę ,,20" zastępuje się liczbą" 1 O",
b) w pkt 2 liczbę ,,30" zastępuje się liczbą ,,15",

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) nazwa taryfy otrzymuje brzmienie:
"Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy wyjeździe na terytoria państw europejskich, z wyjątkiem Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii,
Republiki Węgierskiej i Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich, oraz na terytoria Iraku, Iranu,
Izraela, Maroka i Tunezji",
b) w nazwie tabeli "A" i w objaśnieniach do tabeli "A"
w pkt 3 wyrazy "państwach członkowskich Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej" zastępuje się
wyrazami "Ludowej Republice Bułgarii, Czeskiej
i Słowackiej Republice Federacyjnej, Niemieckiej
Republice Demokratycznej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republice Węgierskiej i w Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich",
c) nazwa tabeli B otrzymuje brzmienie:
"B. Dotyczy pojazdów mechanicznych oraz przyczep produkowanych w pozostałych państ
wach",
7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w nazwie taryfy wyrazy "europejskich państw członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej" zastępuje się wyrazami "Ludowej Republiki Bułgarii,
Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgier i Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich",
b) w objaśnieniach do taryfy w pkt 3 "A" wyrazy użyte
dwukrotnie "państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej" zastępuje się wyrazami "Ludowej Republice Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej, Niemieckiej Republice
Demokratycznej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republice Węgierskiej i w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich".
§ 2. Składkę za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne, opłaconą do dnia wejścia w życie rozporządzenia w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach, traktuje
się jako opłaconą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo

Wydawca : Urząd Rady Ministrów
Redakcja: Biuro Prawne. 00-5B3 Warszawa. Al. Ujazdowskie 1/ 3. P-29, tel. 694-60-03
Organizacja druku i kolportaż: Wydzial Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/ 71 , P-l,
tel. 42-14-78 i 694-67-50, teleks 825944WW.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych " Tamka" , Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.

Zam. 2453 -1300-90.

PL ISSN 0209-2123

Cena 680

zł

