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3) określenie terminu rozpoczęcia działalności przez zespół 
przygotowawczy i złożenie opinii przez ten zespół, 

4) wskazanie celu i zakresu postępowania oraz uzasad
nienie wszczęcia postępowania . 

3. Opinia zespołu przygotowawczego powinna zawie
rać umotywowaną ocenę przygotowywanych propozycji 
podziału przedsiębiorstwa . 

§ 4. 1. Z projektem podziału przedsiębiorstwa i oceną 
sporządzoną przez zespół przygotowawczy wojewoda zapoz
naje organy samorządu załogi działające w przedsiębiorstwie. 

2. Wojewoda przedstawia projekt podziału przedsiębio
rstwa oraz ocenę sporządzoną przez zespół przygotowawczy 
zainteresowanym gminom, w celu uzyskania opin ii o propo
nowanym podziale. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 2, powinny być 
przedstawione wojewodzie w ciągu 30 dni od dn ia otrzyma
nia projektu podziału przedsiębiorstwa. Niezłożenie opinii 
w tym terminie jest uważane za równoznaczne z brakiem 
zastrzeżeń do propozycji podziału . 

§ 5. 1. Zarządzenie wojewody o podziale przedsiębiorstwa 
powinno zawierać dane wymienione w § 36 i 37 rozporządzen ia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania 
ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 31 , poz. 
170, z 1987 r. Nr 37, poz. 213, z 1988 r. Nr 6, poz. 51 i Nr 12, poz. 
95 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 42) . 

2. Tworzenie powstających w wyniku podziału przed 
siębiorstw oraz rozdział między te przedsiębiorstwa skład 
ników mienia, zobowiązań i wierzytelności przedsiębiorstwa 
ulegającego podziałowi następuje z zachowaniem zasad 
określonych w § 38-44 rozporządzenia, o którym mowa 
w ust. 1. 

§ 6. Postępowanie dotyczące podziału przedsiębiorstw 

wymienionych w § 1, wszczęte, lecz nie zakończone do dnia 
wejścia w życ i e niniejszego rozporządzenia , prowadzi s ię 

dalej na podstawie jego przepisów. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze -
nia. 

Prezes Rady Ministrów: wz. L. Balcerowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 1991 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. 

Na pods~awie art. 36 ust. 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 
12 wrześn ia 1 990 r. o tytule naukowym i stopniach nauko
wych (Dz. U. t ~r 65, poz. 386) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Studia doktoranckie mogą być tworzone w jed
nostkach organi2'c'lcyjnych uczelni oraz w innych placówkach 
naukowych, posiadających uprawnienia do nadawania stop
nia naukowego doktora habilitowanego. 

2. Studia doktmanckie mogą być studiami środowis
kowymi prowadzonvmi przez jednostki, o których mowa 
w ust. 1, przy udzia le innych jednostek organizacyjnych. 
Zadania poszczególn'f'ch jednostek organizacyjnych oraz 
sposób finansowania s'l:udiów doktoranckich określają umo
wy zawarte między tynli jednostkami . 

3. Studia doktora nckie mogą być prowadzone jako 
studia dzienne lub studia zaoczne. 

4. Ilekroć w rozpo. rządzeniu jest mowa o studiach dok
toranckich i o uczestn;'ku studiów doktoranckich bez bliż
szego określenia , rozu m'ie się przez to studia doktoranckie 
dzienne i zaoczne ora;! uczestnika stud iów doktoranckich 
dziennych i zaocznych .. 

§ 2. 1. Studia dOMoranckie tworzone są i likwidowane 
> 

przez: 

1) rektorów uczelni ~ w odn iesieniu do jednostek or
ganizacyjnych tych uczelni , 

2) dyrektorów innych placówek naukowych. 

2. Środk i finansowe na prowadzenie studiów doktoran 
ckich zapewnia organ tworzący studia .doktoranckie. 

3. Informację o utworzeniu studiów doktoranckich, 
z podaniem dyscypliny i specjalności oraz liczby uczest
ników, a także informaCję o likwidacji studiów organ tworzą -

cy studia przekazuje w terminie 14 dni od utworzen ia 
studiów lub ich likwidacji Ministrowi Edukacji Narodowej 
oraz ministrowi nadzorującemu uczelnię lub placówkę nau 
kową· 

§ 3. 1. Studia doktoranckie mogą trwać do 4 lat; okres 
ten ustala się w akcie o utworzeniu studiów. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów 
doktoranckich może uzyskać zgodę kierown ika jednostki 
prowadzącej studia doktoranckie na przedłużenie okresu 
odbywania studiów, nie dłużej jednak niż do 1 roku; uczest 
niczkom studiów doktoranckich można ten okres przedłużyć 
dodatkowo o czas trwania urlopu macierzyńsk i ego . 

3. W razie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, 
jednostka wypłacająca świadczenia rozstrzyga również spra 
wę przedłużenia okresu pobierania świadczeń . 

§ 4. 1. Organ tworzący studia doktoranckie powołuje 
kierownika studiów spośród osób posiadających tytuł nau 
kowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrud 
nionych w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia . 

2. Nadzór nad działalnością studiów doktoranckich 
sprawuje właściwa rada wydziału lub rada naukowa. 

§ 5. 1. Program studiów doktoranckich oraz regulami n 
studiów ustala rada wydziału (rada naukowa), określając 

l iczbę godzin zajęć obowiązkowych, liczbę obowiązkowyc h 
egzaminów i zaliczeń, obowiązkowy wymiar zajęć dydak
tycznych, w których prowadzeniu powinien brać udzi ał 
uczestnik studiów doktoranckich. 

2. Program studiów powinien przewidywać przerwy 
w zajęciach w wymiarze 6 tygodni w ciągu roku. 

3. Program studiów oraz regulamin studiów zatwierdza 
organ tworzący studia doktoranckie. 
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§ 6. 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, 
która odpowiada warunkom określonym wart. 10 ust. 1 pkt 
1 albo ust. 3 ustawy z dnia 12 wrześn ia 1990 r. o tytule 
naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386) . 

2. Szczegółowe warunki rekrutacji ustala rada wydziału 
(rada naukowa). 

3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie 
podejmuje organ, który utworzył studia . 

§ 7. 1. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich ustala 
organ tworzący studia . 

2. Warunki rekrutacji na studia doktoranckie podawane 
są do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń prasowych 
i informacji wywieszanych w siedzibie jednostki prowadzącej 
studia, przynajmniej na 3 miesiące przed terminem roz
poczęcia zajęć. 

§ 8. Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są 
do: 

1) realizacji ustalonych programów studiów i składania 
w wyznaczonych terminach sprawozdań z przebiegu 
pracy naukowej, 

2) złożenia egzaminów doktorskich obrony rozprawy 
doktorskiej w ustalonym terminie. 

§ 9. Zakład pracy w porozumieniu z kandydatem na 
dzienne studia doktoranckie udziela mu urlopu bezpłatnego 
na czas trwania studiów albo rozwiązuje z nim stosunek 
pracy po przyjęciu na studia . 

§ 10. 1. Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich 
posiadają uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku 
pracy, przysługujące pracownikom jednostki prowadzącej 
studia doktoranckie, z wyjątkiem : 

1) prawa do wynagrodzenia, 

2) prawa do korzystania z zakładowego funduszu nagród, 

3) prawa do nagród jubileuszowych, 

4) prawa do świadczeń pracowniczych związanych z daną 
branżą, 

5) prawa do urlopu wypoczynkowego, urlopu dla celów 
naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowe
go, urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu wychowa 
wczego. 

2 Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich mogą 
otrzymać na czas trwan ia studiów stypendium w wysokości 
określonej przez organ tworzący studia doktoranckie, nie 
przekraczającej przeciętnej stawki wynagrodzenia zasadni
czego, przewidzianej w przepisach o wynagradzaniu obo
wiązujących w jednostce prowadzącej studia dla osób za
trudnionych na stanowisku asystenta. 

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 2, może być 
podwyższone o kwotę równą dodatkowi za pracę w warun 
kach szkodliwych dla zdrowia, określonemu w odrębnych 
przepisach obowiązujących w jednostce prowadzącej studia 
doktoranckie. 

4. Stypendium może przyznać, w tym na zasadach 
konkursu, jednostka organizacyjna prowadząca dzienne stu
dia doktoranckie lub, z własnych środków, zakład pracy 
zatrudniający uczestnika dziennych studiów doktoranckich. 
Stypendium wypłaca jednostka, która je przyznała . 

5. Uczestnikiem dziennych studiów doktoranckich mo
że być także osoba, która nie uzyskała stypendium, o którym 
mowa w ust. 2, 3 i 4. 

6. W razie gdy uczestnik dziennych studiów doktoranc
kich ukończył je w terminie krótszym niż określony w akcie 
o utworzeniu studiów, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz 
uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, może otrzy
mać premię , przyznawaną i wypłacaną przez organ tworzący 
studia doktoranckie. Wysokość premi i' nie może przekraczać 
kwoty wynikającej z przemnożenia m iesięcznej kwoty prze
ciętnego stypendium, ustalonego dla danego roku studiów, 
przez liczbę miesięcy, o które skrócony został okres studiów. 

§ 11 . 1. Uczestnikom dziennych studiów doktoranc
kich, odbywającym te studia poza miejscem stałego zamiesz
kania, przysługuje prawo do odpłatnego zakwaterowania 
w hotelu asystenckim lub domu studenckim, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. W razie braku moż
liwości zapewnienia przez jednostkę organizacyjną prowa
dzącą studia doktoranckie zakwaterowania, uczestnik może 
otrzymać miesięczny ryczałt na wynaj ęcie lokalu mieszkal
nego, w wysokości nie wyższej niż 20% przeciętnego stypen
dium ustalonego dla danego roku studiów. 

2. Ryczałt o którym mowa w ust.. 1 , przyznaje i wypłaca 
uczestnikowi dziennych studiów doktoranckich jednostka 
organizacyjna prowadząca te studia doktoranckie lub zatrud
niający go zakład pracy, ze środków własnych . 

§ 12. 1. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie 
wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej, 
a zwłaszcza nie zalicza egzaminów w terminach przewidzia
nych programem studiów, nie wykonuje określonych w har
morlOgramie etapów pracy doktorskiej, lub nie złoży rozprawy 
doktorskiej w terminie określonym programem studiów 
- zostaje skreślony z listy uczestników studiów doktoranc
kich. 

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestn ików studiów 
podejmuje, na wniosek kierownika studiów; . rada wydziału 
(rada naukowa) . Od decyzji tej przysługuje odwołanie do 
organu tworzącego studia doktoranckie, w t~rminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania . 

3. Skreślenie z listy uczestnika dzienn:ych studiów dok
toranckich powoduje utratę świadcze~ . Wypłatę świadczeń 
wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego 
po uprawomocnieniu się decyzji o skre'Śleniu . 

§ 13. 1. Osoba skreślona z listy ur,zestników dziennych 
studiów doktoranckich zobowiązana jest do zwrotu całej 
kwoty pobranego stypendium. W s?:czególnie uzasadnio
nych przypadkach kwota ta może zostAĆ obn iżona , n ie więcej 
jednak niż do połowy. Obowiązek zwrotu stypendium nie 
dotyczy osób, które zrezygnowały na l , roku z kontynuowania 
tych studiów. 

2. W przypadku inwalidztwa, długotrwałej choroby lub 
innych przyczyn niezawinionych, o.>oba skreślona z listy 
uczestników dziennych stud iów dokt oranckich może zostać 
zwolniona z obowiązku zwrotu kw • . ty pobranego stypen
dium. 

3. W sprawach, o których mow :w ust. 1 i 2, rozstrzyga 
organ tworzący studia doktoranckie. 1ub kierownik zakładu 
pracy wypłacającego stypendium. 

§ 14. 1. Zakres świadczeń przy!\ługujących pracowni
kom skierowanym na zaoczne stud i ... doktoranckie ustalają 
umowy zawarte pomiędzy pracown i" iem a zakładem pracy, 
określające w szczególności : 

1) wymiar udzielanych zwolnień z p acy na zajęcia obowią
zkowe i dojazdy z miejsca pracy' lub zamieszkania do 
miejsca studiów i z powrotem, 

2) wysokość ryczałtów za przejazd I i noclegi . 
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2. W umowie, o której mowa w ust. 1, zakład pracy może 
zobowiązać się do przyznania stypendium naukowego na 
zasadach określonych w § 16 i § 17. 

3. W przypadku przyznania stypendium naukowego 
umowa powinna ustalać zasady jego cofnięcia oraz zwrotu . 

§ 1 5. Osobom, które przygotowują rozprawę doktorską 
poza studiami doktoranckimi lub rozprawę hab i litacyjną, 
mogą być przyznane stypendia naukowe. 

§ 16. 1. Stypend ium naukowe może być przyznane 
osobie przygotowującej rozprawę doktorską: jeżeli ma ona 
otwarty przewód doktorski. 

2. Stypendium naukowe przyznaje się w wysokości : 

1) 1/3 przeciętnej stawki wynagrodzenia zasadniczego prze
widzianego w odrębnych przepisach dla asystenta za
trudnionego w grupie pracowników naukowych w ucze
lni - w razie przygotowywania rozprawy doktorskiej, 

2) 1/3 przeciętnej stawki wynagrodzenia zasadniczego prze
widzianego w odrębnych przepisach dla adiunkta zatrud
nionego w grupie pracowników naukowych w uczelni 
- w razie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej . 

3. Stypendium naukowe jest płatne miesięcznie z góry. 

§ 17. Stypendium naukowe dla osób przygotowujących 
rozprawę doktorską może być przyznane na okres nie prze
kraczający 18 miesięcy, a dla osób przygotowujących rozprawę 
habilitacyjną - na okres nie przekraczający 24 miesięcy. 

§ 18. Stypendium naukowe nie przysługuje w przypad
ku podjęcia przez pracownika dodatkowego zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę . 

§ 19. Stypendium naukowe przyznaje i wypłaca w ra 
mach posiadanych na ten cel środków zakład pracy zatrud 
niający osobę przygotowującą rozprawę doktorską lub habi
litacyjną . Rozstrzygnięcie w tym zakresie podejmuje kierow
nik zakładu pracy. 

§ 20. 1. Stypendium naukowe cofa się, jeżeli osoba 
pobierająca stypen(jium nie wykazuje dostatecznych po
stępów w pracy naukowej lub gdy podejmie dodatkowe 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę . 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga 
kierownik zakładu pracy. 

§ 21 . 1. Osoba, która pobierała stypendium naukowe 
i w ciągu dwóch lat od daty zaprzestania pobierania tego 
stypendium nie przystąp i ła do obrony pracy doktorskiej lub 
kolokwium habilitacyjnego albo której stypendium naukowe 
zostało cofnięte ze względu na brak dostatecznych postępów 
w pracy naukowej, obowiązana jest do zwrotu całej kwoty 
pobranego stypendium naukowego. 

2. Kierownik zakładu pracy przyznającego stypendium 
naukowe, po rozpatrzeniu wyjaśnień osoby zobowiązanej do 
zwrotu całej kwoty stypendium naukowego, rozstrzyga 
o zwrocie całej kwoty stypendium lub obniżeniu jej , nie 
więcej jednak n iż do połowy . 

§ 22. Przepisów § 9, § 10 ust. 1- 5, § 11 , § 12 ust. 3, § 13 
i § 14 nie stosuje s ię do uczestników studiów doktoranckich, 
będących żołn i erzam i zawodowymi . 

§ 23. 1. Do uczestników odbywających studia doktoran 
ckie w dniu wejścia w życie rozporządzenia stosuje się od
powiednio przepisy tego rozporządzenia , z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy otrzymali 
stypendium na mocy dotychczas obowiązujących przepi 
sów, zachowują prawo do stypendium do końca okresu 
odbywania studiów doktoranckich, ustalonego w akcie 
o utworzeniu studiów. 

3. Okres odbywania dziennych studiów doktoranckich 
zakończonych obroną rozprawy doktorskiej, nie dłuższy 
jednak niż cztery lata, zalicza się do okresu, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze, niezależnie od daty zakończenia 
tych studiów. 

4. Do okresu, od którego zależą uprawnienia pracow
nicze, zalicza s ię również okres odbywania dziennych stu 
diów doktoranckich, jeżel i zostały one przerwane z powodu 
podjęcia zatrudn ienia w charakterze nauczyciela akademic 
kiego lub pracownika naukowego i w okresie przewidzianym 
dla tych stud iów osoba ta uzyskała stop i eń naukowy doktora. 
Prżepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 24. Środki finansowe na studia doktoranckie, utwo
rzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, 
zapewnia organ , który utworzył te studia, w okresie nie 
dłuższym niż ustalony w akcie o ich utworzeniu. 

§ 25. Studia doktoranckie, utworzone na podstawie 
dotychczas obow iązujących przepisów, mogą być likwido
wane odpowiednio p(zez organy określone w § 2 ust. 1. 

§ 26. Ilekroć w rozporządzen i u jest mowa o ministrze, 
rozumie się przez to również kierownika centralnego organu 
administracji państwowej, sprawującego nadzór nad działal 
nością uczelni lub placówki naukowej . 

§ 27. Zasady .odbywania stud iów doktoranckich w Po
lsce przez osoby nie będące obywatelami polskimi regulują 
odrębne przepisy. 

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem ogło 
szen ia z mocą od dnia 1 kwietn ia 1991 r. 

Minister Edukacj i Narodowej : R. G/ębock · 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEV'1NĘTPZNYCH 

z dnia 10 czerwca 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. 

Na podstawie art. 61 i 72 ustawy· z dn ia 31 stycznia 
1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicj i 

Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 
210, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 , z 1989 r. Nr 35, 




